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Roos voor de categorie professionals
Deze Roos gaat dit jaar naar

Stichting Vriendendiensten Deventer

Het is een initiatief dat al zich al vele jaren inspant op het terrein dat ook leidend is voor de
Roos van Elisabeth, namelijk ‘de activiteit levert een bijdrage aan de maatschappelijke
integratie en/of rehabilitatie van (ex-) psychiatrische patiënten in Overijssel’.
De jury merkt op, dat in 1999 de directeur Lori van Egmond ook al eens de Roos als persoon
heeft gekregen. Dit jaar gaat de Roos naar het al 15 jaar bestaande initiatief, de Stichting
Vriendendiensten Deventer en in de stichting naar alle professionals en vrijwilligers die zich
dag in dag uit inspannen voor deze doelgroep.
Enkele van de activiteiten zijn:
-

Het organiseren van maatjesactiviteiten, er zijn heel veel vrijwilligers actief, ieder op een
eigen manier. Ze organiseren maar liefst acht verschillende soorten maatjesactiviteiten. De
kracht is de diversiteit. Ze maken MAATWERK van MAATJESactiviteiten.

-

1-op-1-maatjes: als deelnemer worden mensen in contact gebracht met een vrijwilliger.
Er wordt eens per week of eens per twee weken afgesproken om iets te gaan doen zoals
wandelen, fietsen, koffie drinken enz.

-

Groepsmaatjes: deelnemers doen eens per maand, onder begeleiding van een vaste
vrijwilliger, mee aan een vaste activiteit. Bijvoorbeeld een bowlinggroep, wandelgroep,
terrasgroep enz.

-

Tafelmaatjes: eenmaal per maand komt een kleine groep deelnemers bij een vaste
vrijwilliger thuis om samen een maaltijd te nuttigen.

-

Telefoonmaatjes: deelnemers worden in contact gebracht met een telefoonmaatje. Eén
keer per week wordt de deelnemer gebeld voor een praatje.

-

Er-op-uit-maatjes: regelmatig worden eenmalige activiteiten voor deelnemers
georganiseerd, zoals een bezoek aan de kerstmarkt, het open podium, kermis e.d. Deze
activiteiten vinden plaats onder begeleiding van een vrijwilliger.

-

Vriendencafés: eens in de twee maanden vinden de Vriendencafés plaats. Deze avonden
zijn bedoeld voor alle vrijwilligers en deelnemers.

-

Cultuurmaatjes: eens per maand wordt een museum / tentoonstelling bezocht onder
leiding van een vrijwilliger.

-

Workshop schrijven: eens per maand komt een groep deelnemers samen om met elkaar
verhalen / gedichten te schrijven. Twee vrijwilligers begeleiden deze groep.

