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Speurtocht in de buurt

‘Onze cliënten wonen zelfstandig in deze buurt. Ze wilden op
een leuke manier in contact komen met andere wijkbewoners.’

Wie zijn toch de buren? Organiseer
een speurtocht door de wijk en leer
elkaar kennen.

Speurtocht in de buurt
•

 eef cliënten die zelfstandig wonen de regie over de organisatie
G
van de speurtocht.

•

Z oek (jonge) vrijwilligers in de buurt die meehelpen de speurtocht
bedenken, uitzetten en op de route staan bij de punten die
deelnemers bezoeken en waar ze opdrachten uitvoeren.

•

 odig veel buurtbewoners uit, vooral de directe buren in de
N
straat.

‘We organiseerden een speurtocht langs verschillende
belangrijke plaatsen in de buurt. Zo maakten onze
cliënten kennis met de buurt én de buurt met hen.’

•

S luit de speurtocht af met een lunch of diner en nodig daarvoor
ook buurtbewoners uit.

•
•

Bedenk een opvallende manier om mensen uit te nodigen.

•

S chakel hulp in van maatschappelijke stagiaires en van studenten
Sociaal Pedagogisch Werk of Hulpverlening.

•

 edenk zowel doe- als denkopdrachten. Maak ze niet te makkelijk,
B
maar zeker ook niet te moeilijk.

•

P robeer de opdrachten uit bij het uitzetten van de speurtocht,
dan weet je of alles gaat zoals je hebt bedacht.

•

Z org voor een tussenstop bij een restaurant waar je samen koffie
kunt drinken en mensen even naar het toilet kunnen.

‘Iemand met een verstandelijke beperking gaf het
startschot voor de speurtocht en ging samen met een
vertegenwoordiger van de gemeente op pad.’
Variaties
buurtbewoners op de koffie in een huis van een cliënt, en
* Vlaatraagcliënten
vertellen over het zelfstandig wonen.
indig met een gezamenlijke activiteit. Maak bijvoorbeeld met je
* Egroep
een schilderij van de buurt zoals je die over vijf jaar ziet.

Z oek sponsoren in de wijk, zoals de gemeente, zorgaanbieders,
supermarkt en andere winkeliers en bedrijven.

‘De tocht ging langs de wijkvereniging, sportclubs,
kerken en de gemeente en werd afgesloten met een
lunch.’
www.prokkel.nl

