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Verwanten bijeenkomst Vlierbeslaan

Gastles Roombeekschool Enschede

Team Samen Sterk heeft op 15 november mogen

Catharina en Lisa van team Samen Sterk hebben

werken aan de bijeenkomst voor familie en

samen met Henriet en Barbara van de Bosuilstraat.

vrijwilligers van de Vlierbeslaan in Aalten.

Dit deden ze op 10 november bij groep 7 en 8 van de

Ervaringsdeskundigen hebben samen met

Openbare Basisschool Roombeek. De kinderen van

begeleiders een programma bedacht.

deze school en de cliënten van de Bosuilstraat zijn

In 4 groepen werd een programma gepresenteerd

buren van elkaar. Maar hoe goed ken je elkaar als

dat leerzaam, maar vooral ontspannen was.

buren?

Bewoners, ouders, familieleden, maatjes,

Wat hebben de kinderen geleerd van Barbara,

vrijwilligers en begeleiding gingen met elkaar in

Catharina en Lisa: Wat is dat een beperking? Ik heb

gesprek over ‘Zeggenschap en Eigen Regie op de

een beperking, jij ook? Waarom hebben mensen met

Vlierbeslaan’.

een beperking begeleiding?

In gesprek met Slaadreef

Gastles Schaersvoorde Dinxperlo

We zijn 17 november 2016 in gesprek geweest met

Team Samen Sterk heeft 24 november 2016 samen

een aantal medewerkers van Slaadreef. We hebben

met Monique (participatiecoach) en Linda (cliënt) een

besproken hoe wij van team Samen Sterk wat

gastles gegeven op Schaersvoorde Dinxperlo.

kunnen betekenen voor mensen met een ernstige

Catharina en Lisa vertelden samen met Linda en

meervoudige beperking (EMB). Wij vinden dat

Monique waarom het zo belangrijk is om mee te doen

belangrijk omdat we er voor iedereen willen zijn.

in de samenleving.

Team Samen Sterk wil graag meedenken en

Catharina en Lisa vertelden hoe zij dit doen tijdens

meewerken om het talenten en de kwaliteiten van

hun werk voor team Samen Sterk. Ze geven

mensen met een ernstige meervoudige beperking

gastlessen en workshops en laten zien dat meedoen

te laten zien.

voor mensen met een beperking belangrijk is. We
kunnen van elkaar leren en met elkaar samenwerken,

Workshop POS-medewerkers

ieder met zijn of haar eigen talenten.

Catharina van team Samen Sterk heeft 1

Linda heeft samen met Monique laten zien hoe

november 2016 een mooie workshop gegeven aan

cliënten bij Estinea mee doen in Dinxperlo.

de POS-medewerkers van Estinea. Het onderwerp

Bijvoorbeeld op de basisschool, in de wijk en in het

was ‘De Verandering’. Wat was een verandering in

buurthuis. Veel leerlingen kennen Linda van haar

jouw leven? Wat heeft jou dat gebracht?

werk op basisschool De Bosmark. Hoe leuk is het dan

Ook is ze in gesprek gegaan over zeggenschap en

om door de school te lopen en te horen: 'Hoi Linda!'

eigen regie. Wanneer heb je zeggenschap en eigen

Een leerling die langs komt lopen, Linda een hand

regie? Hebben cliënten dit ook? Conclusie van de

geeft en vraagt: 'Hoi Linda, hoe gaat het met jou?'

workshop: het is goed om op deze manier met

Het bewijs dat iedereen in Dinxperlo mee doet!

elkaar in gesprek te zijn over dit belangrijke
onderwerp!
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Gastcollege Saxion Enschede
Catharina en Lisa
hebben samen een
gastles gegeven op
het Saxion in
Enschede. Aan
studenten van de
opleidingen Social
work, social work euregionaal (internationaal),
maatschappelijk werk en sociaal pedagogische
hulpverlening eerste, tweede en derde jaar. Het
was gemengde groep.
Deze avond hebben Catharina en Lisa vertelt hoe
het is om met een beperking te leven. En hoe
belangrijk het is om gewoon mee te kunnen doen
in de maatschappij. Catharina en Lisa hebben twee
verschillende werkvormen gebruikt in de vorm van
rollenspellen. De rugzak en het terras: door deze

Agenda

werkvormen hebben zij aan de studenten laten

5 december

zien hoe leven met een beperking ervaren wordt.
Ook hebben zij verteld hoe belangrijk

Presentatie Anouk Woordes, stagiaire
Taakgroep Personeel

6 december

ervaringsdeskundigheid is. Studenten vertelden dat

Inspiratie sessie cliënt
medezeggenschap door Vilans

ze het belangrijk vinden om samen te werken met

8 december

Presentatie Schaersvoorde Dinxperlo

ervaringsdeskundigen. Dit is veel beter dan leren

13 december

MT

uit een boek! Leren in de praktijk betekent dat je

13 december

Verdraaide organisaties Wouter Hart

vragen kunt stellen maar dan ook de antwoorden

15 december

Inspiratie bijeenkomst

krijgt van de mensen waar het om gaat!

VN-verdrag Vilans
21 december

Trainingsavond Ervaringsdeskundigen
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