WINTER MUURKRANT
De cliëntenraad vergadert:
18 jan 2018 van13.30 – 15.30 Almelo
22 feb 2018 van 12.00 - 15.00 + Dir
15 mrt 2018 van 13.30 – 15.30
Werving/selectie
 Vacature nieuwe leden!


Gert Overbeek, heeft enkele
maanden naar tevredenheid
meegelopen bij de CR en wordt
nu voorgedragen voor
benoeming bij directeur.
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Nieuwsfeitjes:

Er zijn vele activiteiten geweest in de herfstperiode. Een greep uit de berichten:
* Fashion Astory Talent Ontwikkeling 19 nov
* Fc Twente excelsior uitje team HOD en cliënten
* Cinementaal / HOD film scoort 4.5 van de 5 sterren
* Humanidag Almelo groot succes
* Koken met cliënten 24uur Hengelo
* Muziek bij de buren Heemsdock
* Sinterklaas op bezoek bij talent ontwikkeling
* Producten van onze cliënten TO zijn ook te koop via Astory
SPORT en andere activiteiten

Lopende activiteiten
* deskundigheid bevordering 2018



SIGN 2018 in voorbereiding. Meer info, houd de
muurkrant in de gaten!



ART Brut Biënnale 2018, 25 mei – 3 juni. Meer
info volgt



2017 - 2018 het jaar van de HOD rappers en dichters!
Volgend jaar 4 juli 2018 willen we een bundel
presenteren met teksten gedichten en raps geschreven
door cliënten / bewoners en medewerkers van heel
HOD. Hierbij nodig ik jullie van harte uit om een bijdrage
te leveren hieraan. Een gedicht op rijm of een van 2
zinnen, een vanuit het hart of een voor de lol, haiku
sonnet tautogram kwatrijn of ollekebolleke alles mag.
Graag opsturen naar Sahajo Rychtarsky

* Jaardocument 2017 jan/febr
Aanmelden
De vergaderingen zijn openbaar, maar
willen graag voor de tijd weten wie er
als gast bij komt.
Dus, graag vooraf aanmelden via mail.
Via: clientenraad@humod.nl
ZIE ook het bericht onderaan….

Humanitas Onder Dak
Dit is een plaats waar je je thuis kunt voelen
er is een dak waaronder je slapen kan
je krijgt op tijd te eten en te drinken
en als jij je aan de regels houdt
werkt iedereen hier voor jou.
Hier dreigt geen gevaar zoals op straat
al ligt ‘s nachts verdriet en woede
op de loer, maar als het morgen is,
de dag nog fris, wordt het weer licht
kun jij bij het ontbijt je sores kwijt.
Je laat drank en drugs niet binnen
gebruikt lijf en leden weer met plezier
en als de angst jou wil bespringen
dan is hier altijd iemand die jou help
om deze te bedwingen.
Vertrouwen geven is een kunst die men verstaat
hier heerst niet de jungle van de straat.
Onder dit dak telt ieder mens
jij bent het waard voorgoed
de goot te gaan verlaten
spoken uit het verleden achter je te laten
die mogen ver, ver weg naar elders gaan.
Als jij zoekt naar een doel in jouw bestaan
zodat je zin krijgt om te leven
dan vinden ze met jou de juiste weg
om in te slaan, zodat je op eigen kracht
weer verder kunt gaan.
Margót Veldhuizen / Stadsdichter Enschede
2017/2019

Feestelijke opening Serious Gaming in het HCBC
De begeleiders van de Oldenzaalsestraat hebben het Serious Gaming
kunnen ervaren in het HCBC. Sommigen mensen, ik noem geen namen,
waren niet weg te slaan en anderen, ik noem weer geen namen, vonden
het heel snel te eng. Ter afsluiting hebben TO-E en MO-begeleiders
samen een schilderij geschilderd. aah...
Mocht je benieuwd zijn, stap gerust binnen. Vanaf maandag zijn wij op
ma, wo en do open van 9-13.

Leuk nieuwtje uit Groningen!
Een deelnemer is vandaag in de watten gelegd door Limor, na
een wat roerige periode binnen dagbesteding en beschermd
wonen. Hebben Humanitas Onder Dak en Limor de krachten
samen gebundeld. Dit heeft tot resultaat geleid dat onze
deelnemer weer volop meedoet aan de maatschappij! Hij is
met bokkesprongen vooruit gegaan!
Vandaag is hij voor al zijn inzet beloond, door Limor. Als
verassing kwamen de mensen van Limor op dagbesteding met
een nieuwe fiets. De oude Fiets is een barrel en al rammelend
reed hij over de kinderkopjes van de binnenstad naar
dagbesteding. Met deze nieuwe kan hij vanaf nu weer veilig op
straat om naar dagbesteding komen...... Als een kind zo blij
met zijn nieuwe aanwinst!!!!!!

Ervaringsplaats Cliëntenraad
Het mogelijk om als “gast” mee te draaien in de
werkzaamheden van de cliëntenraad.
In het kader van een lerende organisatie en cultuur is
het bij ons mogelijk om actief kennis te maken met
onze werkzaamheden.
Om zo mogelijk bewuster een keuze te maken om toe te
treden tot de raad.
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Afmelden gaat op
uit en is ook digitaal te ontvangen. Aboneer je, door ons te mailen met
de mededeling " Muurkrant". Afmelden gaat op dezelfde wijze

Kopij naar clientenraad@humod.nl

Prettige Feestdagen en een zachte winter……

voor de volgende editie uiterlijk donderdag 15 maart 2018

