DAG VOL ACTIVITEITEN
Veendam

DE ORGANISATIE

DE ACTIVITEIT
Wie zijn jullie, en wat hebben jullie georganiseerd?
Wij zijn woongemeenschap Novo in Veendam.
27 cliënten wonen hier permanent, en 14
cliënten worden ambulant begeleid vanuit de
woongemeenschap. Een groepje van drie begeleiders
en twee vrijwilligers hebben de prokkeldag
georganiseerd, met een openingswoord door
de wethouder en een lunch, en een fietstocht.
Onderweg werd er nog gepauzeerd en kregen de
cliënten lekkere versnaperingen. De route kwam
langs het Scoutinggebouw in Veendam, waar
diverse activiteiten waren georganiseerd door de
scouting, waaronder vlot varen en broodjes bakken
bij het kampvuur. Na twee uur bij Scouting te zijn
geweest gingen de cliënten op de fiets terug naar de
woongemeenschap. Hier stond een barbecue klaar
met buurtbewoners. Voor de cliënten die niet naar
Scouting gingen waren diverse oudhollandse spellen
op de woongemeenschap waar ze gebruik van konden
maken.
Wat was het doel/uitgangspunt van de Prokkel?
Een ontmoeting met kinderen (scouts) en een
gezellig samenzijn met buurtbewoners.

Wat was de inspiratie voor jullie Prokkel?
Door een goede samenwerking met vrijwilligers en
de sponsoring van de lunch en andere lekkere dingen
werden wij steeds meer geïnspireerd om diverse
activiteiten te organiseren. De cliënten zijn erg blij
wanneer er iets wordt georganiseerd. Zij waren onze
inspiratiebron.
Hebben jullie nog samen gewerkt met anderen? Zo
ja, hoe kwam dit contact tot stand en wat hield de
samenwerking in?
Wij zijn een samenwerking met de scouting
aangegaan. Doordat ik vroeger lid was van de
scouting heb ik daar makkelijk contact kunnen
leggen. Een aantal leden van de scouting in Veendam
zijn een paar keer bij de woongemeenschap geweest
om te overleggen over de prokkeldag. Scouting
Veendam zorgde voor de leuke activiteiten en een
versnapering bij het scouting gebouw.
Daarnaast hebben we samen gewerkt met een
buurtvereniging in Veendam. Zij verzorgden de
barbecue.

Wie was de doelgroep?
Cliënten met een verstandelijke en lichamelijke
beperking, van 22 tot 75 jaar.

DE TOEKOMST

JULLIE GOUDEN TIP

Wat waren de reacties op de Prokkel van
deelnemers, geïnteresseerden, omstanders, etc.?
De cliënten waren erg blij. Het weer was geweldig
deze dag en de sfeer was goed. Er zijn veel
complimenten voor de organisatie geweest. De
verschillende sponsoren waren ook enthousiast en
boden ons bijvoorbeeld gratis broodjes/bolletjes
aan.

Zorg dat je een werkgroepje bij elkaar hebt die
enthousiast zijn.
Voor zo’n dag is het erg fijn dat er veel vrijwilligers
zijn die meehelpen.
Van tevoren een draaiboek maken, zorgt voor
overzicht en duidelijkheid op zo’n dag.

Wat heeft jullie Prokkel op de lange termijn
opgeleverd?
De contacten die we met sponsoren hebben gelegd
zijn goed verlopen en we kunnen weer op hun hulp
rekenen bij een volgende activiteit.
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