Zomer MUURKRANT

jaargang 1, 2 e editie, juni 2017

Nieuwsfeitjes

De cliëntenraad vergadert:
22 juni 2017 van 13.00 – 15.30
Zomerstop in juli en augustus
07 september van 12.00 – 15.30




CR bereikbaar tijdens de zomerstop!
Via clientenraad@humod.nl
Werving/selectie

Vacature nieuwe leden!
Lopende activiteiten
* Advies aan MT m.b.t. Onderzoek inzet
ervaringswerker
* Hoe HOD laagdrempeliger maken voor
nieuwe cliënten?
* concretiseren van jaardoelen via info
van cliënten bij locatie bezoeken




Rob Vlietman, loopt als gast mee met de CR
170 paar 2e hands sportschoenen gekregen. Velen nog bruikbaar na een
wasbeurt. Bericht via Sahajo Rychtarski
Vanaf september zullen de volgende werkbezoeken CR afgesproken worden

Humanitas Onder Dak is recentelijk Vriend van Cinementaal geworden.
Daarom heeft HOD 10 kortingspasjes waarmee medewerkers en cliënten films
van Cinementaal kunnen bezoeken.
De kortingspasjes zijn verkrijgbaar (in bruikleen) bij Talentontwikkeling in
het HCBCentre Enschede en De Steenpoort Oldenzaal, bij
Talentontwikkeling Hengelo en op locatie Almelo.
SPORT en andere activiteiten
Er staan voor de komende tijd verschillende leuke
sportevenementen op de lijst, hieronder een
opsomming:
- Verplaatst vanwege het weer naar 5 juli: "Mid
Summer Night Softbal toernooi" TTT & HOD. Dit jaar
eenmalig een toernooi van 15.00-19.00u met daarna
een BBQ.
- 22 juli Fields of Joy, zie bericht Daniel Toenink voor
vrijwilligerswerk
- 31 juli t/m 6 aug (week 31): SIG Denemarken, 17
plekken voor deelnemers om een week op een actieve
sportvakantie te gaan.
- 8 en 9 september D’ran Festival Enschede

Aanmelden
De vergaderingen zijn openbaar, maar
willen graag voor de tijd weten wie er
als gast bij komt.
Dus, graag vooraf aanmelden via mail.

Werkbezoek Groningen, 16-5-2017
De CR is begonnen om werkbezoeken te doen bij verschillende
locaties. Voor bekendheid van de CR, maar ook om de geluiden te
horen van onze bezoekers, bewoners, deelnemers, want daar
maken wij ons hard voor.
We willen concreet van jullie horen hoe de CR jullie kunnen
bijstaan om je verblijf bij HOD te verbeteren en prettig te houden.
In Groningen zijn we zeer welkom ontvangen. We kwamen met 4
personen en als we op bezoek komen nemen we taart mee. Onder
het genoegen van taart met slagroom hebben we een prettig
gesprek gehad met de deelnemers en de begeleiding. Na het
Dammetje zijn we bij het Kano Dock geweest. Een ruimtelijke
werkomgeving met leuke mensen. De deelnemers roemden de
goede sfeer en komen graag. Punten van aandacht: Meer
gevarieerd werk zou mooi zijn, hoe informeer je elkaar
makkelijker (nu ga je voor vragen naar de begeleiding). Jan
Visser is contactpersoon en zal vaker contact houden met de
locatie.
De nieuwe voorziening De Compagnie in Sappemeer was nog niet
geopend. We komen graag nog een keer langs.

Werkbezoek Steenpoort, 7-6—2017
In Oldenzaal zijn we met 3 personen geweest. Een tafel vol
met bezoekers en begeleiders waren aanwezig. Ook hier is
de appeltaart goed ontvangen. We hebben een goed
gesprek kunnen hebben over wat goed gaat en wat beter
kan. We werden geïnformeerd over een brainstorm sessie
van bezoekers met begeleiders, die net geweest was. Ze
hebben samen nagedacht over de negatieve beeldvorming
van de Steenpoort. Hoe deze om te buigen is. Hoe maak je
de Steenpoort toegankelijker en laagdrempelig. Wensen
waren er ook om weer vaker met een groep een uitje te
organiseren. Op al deze punten hebben we samen
meegedacht.
De sfeer van, er moet meer geld komen voor deze
activiteiten, hebben we meer gerelativeerd naar welke
initiatieven kan je nemen om iets leuks te organiseren. We
zullen ook wat tips geven in deze muurkrant.

Gastlessen bij het ROC van Twente
Maatschappelijk betrokken organisaties ruilen op een slingerbeurs
activiteiten met gesloten beurs. De locatie Almelo heeft eind vorig
jaar een slinger match met het ROC van Twente koksopleiding
gemaakt. De CR is gevraagd om de klas voor te lichten over HOD en
haar cliënten als ruil hiervoor heeft de klas met de bewoners van de
24 uurs samen gekookt. Dit is zo goed bevallen, dat er een vervolg
afspraak is gemaakt om dit bij het begin en het einde van het
schooljaar te herhalen. Zo helpen we mee aan en positieve
beeldvorming van HOD.
Ook een gastles bij een eindexamen presentatie van twee studenten
hebben we met informatie en levensverhaal, HOD in een positief
daglicht kunnen zetten.

Zomer activiteiten en uitjes met voordeel!
Uitjes en activiteiten hoeven niet duur te zijn. Zeker als je op de kleintjes
moet letten is het handig om de site www.spoordeelwinkel.nl te bezoeken.
Voor groepstreinkaartjes en city trips. Ook de voordeelkaatjes door AH,
Blokkker, Hema, etc. zijn hier ook op te vinden.
Huis aan huis kranten vermelden in elke gemeente de meeste festiviteiten,
vaak gratis te bezoeken. Deze niet ontvangen, ga naar de Bibliotheek, hier
zijn ze te vinden.
Een leuke fiets en/of wandeltocht met een meegebrachte picknickmand of
fietstas hoeft ook de wereld niet te kosten.

Recensie Toneelstuk, 20-4-2017
Het toneelstuk UIT DE GOOT heeft plaatsgevonden in PRISMARE te
Enschede.
Hier onder de ervaring van Stef:

Het was een zeer geslaagde uitvoering door bewoners, vrijwilligers en
personeel van de verschillende afdelingen van de Oldenzaalsestraat 7
De voorstelling was goed bezocht door familie, vrienden, personeel van
HUMOD en externe organisaties. Een ieder was achteraf zeer tevreden
en hier en daar pinkten mensen een traantje weg van ontroering en
herkenning van het onderwerp van de voorstelling.
Eveneens een ontroerde directeur van HUMOD heeft zijn dank en
tevredenheid uitgesproken aan het einde van de voorstelling en alle
deelnemers waren blij met de bloemen uit handen van de directeur!
Mogelijk een vervolg op 8 en 9 september op het
D’ran festival in Enschede

PRETTIGE ZOMERTIJD! Tot september…………..

Deze Muurkrant, in de vorm van een knipselkrant, komt elk kwartaal uit en is ook digitaal te verkrijgen.
Je kan je hierop abonneren door ons te mailen met de mededeling “Muurkrant”
Afmelden gaat op dezelfde wijze.

Kopij naar clientenraad@humod.nl

voor de volgende editie uiterlijk donderdag 21 september 2017

