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Roos voor de categorie vrijwilligers jeugd
Deze Roos gaat dit jaar naar

Berto Bisschop

vrijwilliger op velerlei gebied voor kinderen en jeugdigen bij Ambiq
De heer Bisschop heeft zich gedurende zeer vele jaren op een bijzondere wijze belangeloos
ingezet op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen bij
Ambiq (www.ambiq.nl) en diens rechtsvoorganger De Eik.
Alhoewel zijn eigen kind al lang niet meer bij De Eik verblijft, blijft hij zich inzetten voor de
doelgroep en blijft hij enorm betrokken. Hij heeft zijn hart verpand aan de doelgroep en komt
naar onze mening gelet op zijn enorme (belangeloze) inzet en betrokkenheid zeker in
aanmerking voor de Roos van Elisabeth.
Activiteiten t.b.v. de doelgroep
•

Voorzitter Cliëntenraad (CR) De Eik en vanaf de fusie per 1 januari 2011 tot heden
vicevoorzitter/penningmeester van de Centrale Clientenraad (CCR) van Ambiq en
voorzitter van de regionale cliëntenraad in Twente.

•

Bijna 10 jaar was hij voorzitter, secretaris en redactievoorzitter van het kwartaalblad
van De Eik. Een blad met interviews van bewoners en artikelen over wetswijzigingen
in de zorg en subsidiemogelijkheden en tegemoetkomingen voor ouders van
thuiswonende gehandicapte kinderen etc.

•

Enkele jaren organiseerde de heer Bisschop maandelijks soos-/ discoavonden voor de
doelgroep, te weten jongeren met een LVB (licht verstandelijke beperking) en
bijkomende problematiek in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar. Dit omdat er voor deze
groep jongeren op dat gebied geen passende voorzieningen zijn: de stad is te druk, te
veel lawaai en de jongeren worden er soms nagewezen.
Sinds het ontstaan van de G-Disco te Saasveld reed hij ’s avonds meerdere keren met
taxibusjes van Enschede naar Saasveld.

•

Is vanaf de oprichting tot medio vorig jaar betrokken geweest bij de E-hulp, de online
hulpverlening aan cliënten en het digitaal communiceren door en met cliënten van
Ambiq.

•

Heeft jaren in het bestuur gezeten van de Stichting Vrienden van De Eik. Deze
stichting hield zich bezig met het werven van fondsen voor extra activiteiten voor de
jonge bewoners. Zo is destijds op de laatste vliegshow van de vliegbasis Twente nog
geld ingezameld om een caravan te kunnen kopen. Veel cliënten hebben hierin een
prachtige tijd gehad op een camping in Weerselo.

•

Heeft vele jaren (waarvan drie jaar als voorzitter) zitting gehad in het bestuur van
ZMLK school de Huifkar. Ook hier zijn diverse activiteiten opgezet met als doel geld
inzamelen voor vakantie activiteiten voor leerlingen. Tevens heeft hij in die periode
ook ongeveer twee jaar in de MR van de Huifkar gezeten.
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