PRESENTATIEGIDS

Missie & Visie
Missie
Stichting Gehandicaptenbelangen
Noordoost-Veluwe bevordert de
mogelijkheden van mensen met
functiebeperkingen tot deelname
aan de samenleving.
Visie
Wij doen dat enerzijds door het orop ontspanning en het creëren van
belangen en het bevorderen van
gelijkwaardige mogelijkheden voor
iedereen.
Kernwaarden
Met onze kernwaarden laten wij zien
waar SGNOV voor staat én gaat in
haar dagelijks doen en laten:
Meedoen zonder drempels
Wij vinden dat iedereen telt. Iedereen doet er toe en moet kunnen
meedoen. Mensen; dat zijn we immers allemaal.
Compassie
Wij hebben oog voor wat de ander

Aangenaam
kennis te maken!

dat zij ertoe doen. Dit geldt ook
denken mee over ontwikkelingen
in de samenleving die mensen met

te organiseren waar ze elkaar ontmoeten en contacten kunnen leggen. Zoals
onze naam al zegt richten wij ons op mensen met een beperking op de Noord

welke dat zijn en hoe wij dat doen.

Betrouwbaar
Wij zeggen wat we doen en doen
wat we zeggen. Afspraak is afspraak.
Gasten voelen zich veilig en welkom.
Ze kunnen er op vertrouwen dat hun
welzijn bij ons voorop staat.

Ik wens u veel lees- én kijkplezier!
en laten ons leiden door de proble-

Jan Schoppers,
voorzitter SGNOV
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Soos Heerde
Tweemaal per maand organiseert
handicapten Belangen Noorddelphia Zorg een soosavond voor
mensen met een verstandelijke
schillende groepen ontstaan. Dit
houdt in dat elke groep eenmaal
met een eigen programma. De gasten zijn vrij om te kiezen tussen één
-
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Platform Gehandicaptenbeleid Heerde:
collectieve belangenbehartiging
-

de gemeente maar ook met andeom de problemen van mensen

Natuurlijk zou het een vanzelfsprekende zaak moeten zijn dat
den. Zover is het echter nog niet
doen wij ons werk voor hen die
die ondersteuning nodig hebben.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

thousiaste en ter zake deskundige
zelfstandig maar is onderdeel van
Noordoost-Veluwe.
kingen of een chronische ziekte
gelijkwaardige mogelijkheden te

BOSK Vereniging van Motorisch Gehandicapten en hun ouders

VKS Vereniging voor Kinderen met Stofwisselingsziekten
Clientenbond in de GGZ Afd. Stedendriehoek en Oost Gelderland

creëren voor deelname aan het
jong tot oud met welke beperking
dan ook. Zo kunnen mensen die
een rolstoel of rollator gebruiken
of te kampen hebben met visuele
lijke beperking hebben of andersterecht.

Platform Gehandicaptenbeleid Heerde
vertegenwoordigd zijn:
•
•
•
•

GGZ-Centraal

Contactgegevens
Platform Gehandicapten Beleid:
• Website www.pgheerde.nl
• E-mailadres: info@pgheerde.nl
• Postadres:
Mw. D. Tijms
Van Apeldoornshof 26
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Met de bus op pad

Activiteitencommissie

Activiteitencommissie SGNOV
seert al vele jaren met veel enthouontspanning en vermaak voor menseabezoek tot rolstoelwandelingen
en van bowlen tot optredens van
ten wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de voorkeuren en
wensen van de gasten én met hun
mogelijkheden en beperkingen. Dit

een truckersdag.
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In gesprek met de vrijwilligers
Jannie Kers en Arie van de Vlekkert
Jannie en Arie zijn al jaren met veel
NOV. Beiden zijn echte doeners. Zo

voor mensen met een lichamelijke
beperking én met de uitvoering erwerkgroep Truckersdag. Aan stoppen denken ze nog lang niet.
Na zoveel jaren nog zoveel plezier
beleven aan het vrijwilligerswerk
“Natuurlijk kom je jezelf weleens
te veel wilt. Je moet daarom goed
je eigen grenzen bewaken. Jannie:
“Uiteraard zouden we meer willen
bieden maar daar heb je dan ook
meer mensen voor nodig. Mensen
organiseren. Die vind je echter niet
zo makkelijk.”
Beiden ervaren dat het vrijwilligerswerk langzaam verandert. Arie:
“Jongeren zoeken steeds meer hun
eigen weg en ouderen dreigen in
toenemende mate af te haken in
het maatschappelijk proces.” Jannie: “De ontwikkelingen zijn voor
velen niet meer bij te houden. Daar
moeten we begrip voor tonen en
rekening mee houden.”

“Een vat vol energie
voor nog vele jaren.”
Op de vraag of ze nog wensen heb“Een aanbod van mensen met morest komt dan vanzelf wel.” En voor
vol energie voor nog vele jaren.”
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Truckersdag
Heerde
Ruim honderd keurig gepoetste
voertuigen van uiteenlopend forge colonne en met lage snelheid
voorbijtrekken. Aan het stuur vrodie genieten van de stralende gezichten van hun bijrijders die lachend en zwaaiend naar de vaak
talrijke toeschouwers langs de
De toeterende voertuigen gaan
ronkend door alle plaatsen van de
leid door motorrijders en in goede
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Dat samen staat sinds jaar en dag
Deze dag die jaarlijks op de derde
de meest in het oog springende

Vanwege de omvang van het eveden van een speciale werkgroep.
Rode Kruis is de gehele dag aanhaar programmering geheel aan
de Truckersdag. De Dahliavereni-

Foto boven: Traditiegetrouw wordt de Truckersdag afgesloten met een feestavond in de Noordgouw in Heerde.

bloemstukken en de plaatselijke
muziekverenigingen begeleiden
de stoet met vrolijke marsmuziek
schillende woonkernen.

Meer informatie over de Truckersdag is te vinden op de website:
www.truckersdag.gertruiter.nl

Onze
vrijwilligers

-

Veluweland.nl plaatste in november
2013 onderstaand interview met twee
van onze vrijiligsters.
om mensen met een beperking uit hun isolement te halen. Beiden reageerden.
over. Mijn schoonouders die ik
langdurig geholpen had waren een
iets voor andere mensen blijven
muleerde haar om te reageren en
van het één kwam het ander. “We
dachten dat het om het inschenken
-

reden. Ze woonde nog geen jaar
doen. “Toen ik de oproep las heb
ik geen moment getwijfeld. Ik ben
een doener en wist meteen dat dit
iets voor me was. Ik werk namelijk
tenzorg en weet hoe belangrijk het

is om mensen met een verstandelijke beperking niet weg te stopten Belangen Noordoost Veluwe

ten en natuurlijk de Truckersdag.
Ria: “Dat is toch wel de favoriet van
iedereen. Leuk detail: door die ac-

deelnemen aan de samenleving.

voor het leven. Zo zijn er chauffeurs die bij hun gehandicapte bijrijders op de verjaardag komen!”

waarbij mensen elkaar ontmoeten
en contacten kunnen leggen.” Ria:
de belangen van mensen met een
waardige mogelijkheden voor iedereen. Daar dragen we graag aan
bij.”

kwijt zijn aan vrijwilligerswerk voor
men in elk geval als commissie eens
per vier á vijf weken bij elkaar.”

-

voor mensen met een beperking

per jaar voor mensen met een verstandelijke beperking. Bowlen op

opleveren. We zien echt een verandering bij de mensen vergeleken

V.l.n.r. Ria Souwman en Willy Pannekoek worden bedankt voor 25 jaar vrijwilligerschap - Veluweland.nl november 2013

‘‘Je krijgt zomaar een
natte kus.’’
met vroeger. Ze zijn enorm vooruitgegaan. Bij het bowlen houden
ze bijvoorbeeld zelf de punten bij.”
Ria: “Ik vind het bijzonder om met
veel voldoening en het is zo dankbaar werk.” Lachend: “Je moet er
alleen wel tegen kunnen dat je zo-

Bent u op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Denk dan eens aan
Stichting Gehandicaptenbelangen Noordoost-Veluwe. Wij zijn actief in de
gemeenten Epe, Heerde en Hattem maar het is voor ons zeker geen probleem als u niet in deze gemeenten woont.
SGNOV hanteert geen leeftijdsgrens en werkt op basis van vrijwillig gemaakte afspraken. Uiteraard is er altijd gelegenheid voor een oriënterend
overleg vooraf en kunt u ‘sfeer’ proeven voordat u definitief beslist of u
vrijwilliger wordt.
Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie of voor het maken van een
afspraak contact op met Kor van Olst (voorzitter Activiteitencommissie,
tel. (0578) 61 77 81, e-mail kvanolst@hetnet.nl) of Jan Schoppers (voorzitter SGNOV, tel. (0578) 69 38 64, e-mail j.schoppers3@upcmail.nl). U kunt
voor meer informatie ook kijken op www.sgnov.nl.

Jaarlijkse collecte
De belangrijkste bron van inkomsten voor SGNOV is de jaarlijkse huis-aan-huis collecte. Gemiddeld brengt deze collecte een bedrag op van rond de € 7.000. Een
natuurlijk onze collectanten hartelijk voor bedanken.

Contactgegevens SGNOV
P Dhr. N. Sluijs
E info@sgnov.nl
I www.sgnov.nl
Bankrekeningnummer

bijvoorbeeld de inzet van rolstoelbussen.
Mocht u onze collectanten een keer gemist hebben en u wilt alsnog een bijdrage

-

K.v.K. nummer
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