
En nu eens als Prokkel!

‘Internetcafé ’t Struikske is er voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Behalve op zaterdag 
7 juni. Toen was iedereen hier welkom.’ 

Een nieuwe activiteit 
bedenken is lang niet 
altijd nodig. Bestaande 
activiteiten en locaties 
kunnen ook opengesteld 
worden voor anderen en 
zo een Prokkel worden. 
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En nu eens als Prokkel!
•    Kijk in de omgeving welke locaties geschikt zijn voor open-

stelling en ontmoeting.

•    Denk beide kanten op: een internetcafé voor mensen met een 
verstandelijke beperking openstellen voor de buurt of mensen 
met een verstandelijke beperking uitnodigen in het reguliere 
internetcafé.

•    Denk aan samenwerking met hobbyclubs, zorginstellingen, 
sportverenigingen of buurthuizen.

‘In eerste instantie kroop iedereen alleen achter de 
computer, maar later zochten mensen elkaar op. 
De bezoekers stelden vragen en hielpen de ander bij 
het gebruik van de computer. 

•    Kondig de openstelling aan in buurtbladen en wijkkranten en 
met posters in supermarkten en buurtwinkels.

•    Vraag mensen uit de buurt om mee te helpen en om bekend-
heid te geven aan de Prokkel.

•    Maak er een feestelijke dag of middag van. 

•    Koffi e en thee met iets lekkers erbij 
maken de sfeer.

‘Er werd samen gebiljart en kennis uitgewisseld onder 
het genot van een kopje koffi e.’

•    Probeer ontmoetingen te stimuleren, bijvoorbeeld door mensen 
naamkaartjes met hun hobby te laten dragen. Dat geeft hen 
iets om over te praten.

•    Zorg voor iets extra’s tijdens een open dag zodat mensen ook 
samen iets kunnen doen, bijvoorbeeld een spelletje spelen.

•    Zet de deur wijd open en hang posters op de ramen. Dan lopen 
ook toevallige voorbijgangers binnen.

•    Nodig mensen actief uit om binnen te komen. 

‘Het was een ongedwongen en relaxte ontmoeting.’
 

Variaties

*    Een open dag maken van de dagbesteding, met leuke activi-
teiten voor alle buurtbewoners.

*    Een verzorgingshuis voor senioren openstellen voor mensen 
met een verstandelijke beperking.

*    Een sportvereniging uit de buurt uitnodigen voor een sportdag 
of voetbaltoernooi op de sportvereniging voor mensen met een 
verstandelijke beperking.
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