Nieuwsbrief
Klein Geluk
Klein geluk is nooit ingewikkeld.
Ze hult zich in simpel.
Toch is simpel vaak zo ver weg.
Ze houdt zich schuil.
Uit het ‘spoken word’ van Peter Rombouts tijdens het congres Klein
geluk voor mensen met EMB, hun naasten en begeleiders.

Voorwoord Geert Benjamins - voorzitter EMB Nederland
“Klein geluk” is het project waarmee we de kwaliteit van leven van onze
naasten met een ernstig meervoudige beperking willen verbeteren. Wij
zijn heel blij met alle support die we vanuit allerlei kanten krijgen. Het
is allang niet meer alleen van ons, maar van ons allemaal. Mijn vrouw
Elly zei eens tegen mij “Wij moeten zorgen dat heel veel mensen van
Lindsay gaan houden, want die opdracht hebben wij”. Lindsay is onze
gehandicapte dochter.
Al in 2019 heeft EMB Nederland samen met twee partners de opdracht
opgepakt om klein geluk eigendom van iedereen te maken en daarmee
ook bereikbaar voor de mensen met EMB zelf, hun naasten en
begeleiders. Daarover meer in deze nieuwsbrief.

De subsidie is toegekend!
Op de laatste dag van januari hebben wij goed nieuws ontvangen van ZonMw. De subsidie is toegekend
waardoor we kunnen onderzoeken wat nog een beetje geluk kan gebruiken. Het projectidee is ontstaan
bij Social Envoy, een bureau voor sociale innovatie gespecialiseerd in het vergroten van participatie van
minderheidsgroepen. Samen met hen en medewerkers van de Marius Meijboom, een woning voor mensen
met EMB op IJburg, hebben we de aanvraag vorm gegeven.
Daarnaast is een brede groep mensen uit het veld betrokken; leden van EMB Nederland, ouders van
mensen met EMB, zorgprofessionals en collega belangenbehartigers. Deze nieuwsbrief gaat uit naar dit
netwerk om iedereen op de hoogte te brengen en bij deze te bedanken voor ieders inzet.

Terugblik op congres
Klein Geluk
Op 26 november 2021 vond het eerste online congres plaats over Klein Geluk. Een mooie mix aan stemmen
en ervaringen over wat en wie nog een beetje klein geluk kan gebruiken. En tegelijkertijd het bewustzijn dat
er al zoveel mooie momenten plaats vinden. De reacties waren zeer positief. Een opname van het plenaire
deel is te bekijken via deze link.
Het onderzoek naar klein geluk is geïnspireerd op de 13 universele behoeften uit onderzoek van Desmet en
Fokkinga. Social Envoy heeft deze behoeften in eigen woorden vertaald naar het Nederlands en gebruikt
dit als raamwerk om vanuit alle perspectieven op zoek te gaan naar wat nog klein geluk kan gebruiken.
Met andere woorden, we gaan er samen betekenis aan geven. Want ondanks dat we individuen zijn met
verschillende doelstellingen en wensen, streven we allemaal naar hetzelfde. Behoeften zijn universeel en
onafhankelijk van bijvoorbeeld cultuur, leeftijd en ontwikkeling.
Tijdens het congres hebben we o.a. de behoefte ‘erkenning: waardering voor wat je doet’ met deelnemers
verdiept.
“Nergens zoveel waardering in dit werk als het 1:1 werken” - begeleider
“Groot geluk als mijn zoon begrepen wordt en daarop wordt ingegaan” - ouder
Peter Rombouts schreef een prachtig ‘spoken word’ en ‘danste’ het congres naar een afsluiting.

Vooruitblik
De Marius Meijboom kon niet wachten om te beginnen en is alvast gestart met 6 mensen die wonen op de
Marius Meijboom, hun ouders en begeleiders. Met het subsidiegeld van ZonMw kunnen we het onderzoek
naar Klein Geluk bij de Marius Meijboom voortzetten voor alle bewoners. We hebben de ambitie om in een
latere fase ook klein geluk te onderzoeken bij mensen met EMB die thuis wonen.
We houden u in de komende maanden graag vaker op de hoogte en zullen ook in 2022 bijeenkomsten
organiseren over Klein geluk.

Wil je reageren?
Mail je vraag of reactie naar info@embnederland.nl

