December 2020
Beste mensen,
In vervolg op hetgeen Geert Benjamins schrijft over het project 'Klein Geluk voor
de mens met EMB en direct betrokkenen' :
Onze wens is deze beweging te delen met alle VG organisaties en
familieverenigingen. We willen ze vragen om actief mee te denken en
doen. Stichting EMB Nederland is de aanvrager, wij (Social Envoy) dragen de
werkvorm aan en voeren uit. Het Quality of Life center heeft (o.a.) een
coachende rol in het helpen realiseren van een blijvende bijdrage aan de
kwaliteit van leven van de mens met EMB en direct betrokkenen.
Meer over het project. Het doel van het project is door middel van creatieve
werkvormen situaties te creëren die bijdragen aan het ervaren van Klein Geluk
ofwel dagelijks geluk voor de mens met EMB en de direct betrokkenen. We
streven naar een beweging / een dialoog waar vooral naar behoefte en
mogelijkheden wordt gekeken. In plaats van accent te leggen op wat niet goed
gaat, de grote werkdruk en de zorgen van ouders. Een andere invalshoek is
alle mooie ervaringen en verhalen t.a.v. klein geluk die er al zijn. Hoe worden
deze verhalen zichtbaar zodat ze jou en ook anderen inspireren? Hoe kunnen we
nog meer aandacht krijgen voor deze manier van samen zijn en ervaren?
Waarom deze mail. Wij willen de brede achterban via ouderverenigingen
meenemen in dit innovatieve project. Zodat we samen leren en een grotere
beweging creëren waarin Klein geluk voor iedereen centraal kan staan. Stichting
Marius Meijboom heeft enthousiast gereageerd en is de plek waar we samen
kunnen ontdekken. Het is ook hun ambitie om dit project breder te delen.
Immers, iedereen verdient dagelijks een beetje meer geluk in zijn/ haar rol. Of je
nou bewoner, verwant of professional bent.
Onze vraag is: steunen jullie als vereniging dit initiatief en zo ja, wil je actief
meedenken en doen in 2021? Bijvoorbeeld door deel te nemen aan sessies over
wat we leren en hoe het op andere plekken toepasbaar kan zijn. Dan nemen wij
begin 2021 contact op om dit samen met de vereniging concreet vorm te geven.
Want wat als dit kleine geluk dagelijkse geluk kan worden? Dat is onze droom.
Het lukt soms wel, maar nog niet elke dag. Met jullie hulp hopen we daar een
stapje dichterbij te komen.
We lezen of horen graag je reactie voor 31
december via tanneke@socialenvoy.nl / 06-50568073 of
paulien@socialenvoy.nl / 06-21220799.
Paulien van Amerongen

