De Prokkelweek: wat een feest!
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met én iemand
zonder verstandelijke beperking. Samen iets doen en elkaar zo beter leren kennen, dat is
waar Prokkelen om draait. En wat is het leuk wanneer een Prokkel zorgt voor bijvoorbeeld
nieuwe vrienden of een leuke werkplek! Veel Prokkels waren een echt feest. Kijk maar op
deze 3 pagina’s.

Prokkelsterrenslag
Estinea deed mee aan de Sterrenslag. Er was een
team samen met Nuon en een team dat bestond
uit team Samen Sterk, LFB Scholing, het Ministerie
van VWS en LFB Hilversum. Een leuke dag vol
ontmoeting, plezier en samenwerken!

Ponny’s verzorgen
Helga en Willie gingen op bezoek
bij boer Wim en boerin Truus. Daar
mochten ze de ponny’s borstelen en
hooi en worteltjes geven. Na afloop
zagen de ponny’s er weer tiptop uit!

Jouw zorg is onze zorg!
De cliëntenraad en team Samen Sterk
spraken met mensen van Menzis. Ze
hadden het bijvoorbeeld over wat het
verschil is tussen een zorgverzekering
en het zorgkantoor. En over hoe
belangrijk het is om mee te denken in
de cliëntenraad.
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Spreken wij dezelfde taal?
Dit was een Prokkel met medewerkers
van gemeente Montferland. Het doel
was om elkaar als mensen met en zonder
beperking beter te leren begrijpen en om
van elkaar te leren.

Handdoeken opvouwen
Anja ging naar een kapsalon in Dinxperlo.
Waarom? Om de kapsters te helpen met
de handdoeken opvouwen, Anja’s favoriete
activiteit! Anja haalde ze op, vouwde ze
netjes op en bracht ze weer terug. Fijn voor
de kapsters én voor Anja. Ze mag het nu
iedere maandag doen!

Doe je mee
Op het centraal bureau in Aalten
en bij woonlocatie Julianastraat in
Dinxperlo werd het Doe-je-meespel gespeeld. Een mooie manier
om elkaar beter te leren kennen!

Spel- en activiteitendag
Bij Slaadreef en op 2 locaties van Stichting
Zorgcombinatie Marga Klompé was er op
woensdag van alles te beleven voor de
ouderen vanuit Marga Klompé, de mensen
met een beperking vanuit Estinea en de
kinderen vanuit diverse basisscholen en/of
kinderopvang.
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Naar school
Cliënten van Top Art Winterswijk
gingen naar scholengemeenschap
Schaersvoorde en mochten
meedoen met verschillende lessen.

Beleidsprokkels
Interessante, leerzame en leuke
beleidsprokkels:
• Mara Lisa, Giel, Bram en Sharon van de
Zeddamseweg in ’s-Heerenberg gingen
naar het UWV in Amsterdam.
• Thira, Alexander en Frank uit Enschede
gingen samen naar Den Haag. Daar
ging Thirza naar naar het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Alexander en Frank gingen naar de
Eerste en Tweede Kamer.

Inloopavond
In Enschede had een groepje
dames van de C.F. Klaarstraat
een geslaagde inloopavond
georganiseerd voor de oudere
buren die wonen bij Liberein.

Stages
• Maico liep stage bij RTV Slingeland in Winterswijk en mag hier
nu iedere maandagmorgen komen!
• Marga, Cindy, Rick en Jeffrey liepen stage bij gemeente Oude
IJsselstreek. Ze liepen stage bij de kantine, de bodes, de
wethouder en de burgemeester.
• Rhodé liep stage bij Frontis in Varsseveld en hielp mee met het
maken van deze Horizon. Ze hielp mee aan pagina 18 en 19!
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