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In deze maandelijkse nieuwsbrief:

* Nieuwe Inzicht 
* Tuinvrijwilligers gevraagd
* Horeca weert rolstoelers
* Oproep Jip en Janneke
* Zomerwandelingen
* Oproep PGB'er
_______________________________________________________________________________

NIEUWE INZICHT

Binnenkort verschijnt weer een nieuwe
Inzicht, het magazine van de stichting
Samen Onbeperkt.
Met in dit nummer een interview met
Wmo-raadvoorzitter Kees Eken, een
reportage over een zorgboerderij,
belangrijk nieuws en kritische
achtergrondstukken.
Onmisbare informatie voor zowel de
thuisblijver als de vakantieganger.

Inzicht is verkrijgbaar op de vertrouwde
adressen.

____________________________________________________________________________
 

TUINVRIJWILLIGERS GEVRAAGD
 
Stichting Samen Onbeperkt is voor haar project Tuin op Hoogte op zoek naar vrijwilligers die willen
helpen bij het ondersteunen van deelnemers en het onderhouden van de tuin.

De Tuin op Hoogte is aangelegd bij Radar Athos, Athoslaan 12-A te Maastricht. Hier staan zes
aangepaste bakken, waarin mensen met een beperking kunnen tuinieren. We gaan met kleine
groepjes een wekelijks programma en iets leren over de groei en de bloei van groenten,
planten en kruiden. Maar ook onderwerpen als vogels, insecten, duurzaamheid en milieu komen
aan de orde.
 
We nodigen alle aangemelde vrijwilligers uit om op VRIJDAG 10 JULI 2015 OM 14.00 UUR BIJ
RADAR ATHOS, ATHOSLAAN 12-A TE MAASTRICHT bijeen komen om een en ander verder met
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elkaar te bespreken.
 
Aanmelden bij Peter Vrehen
E: peter.vrehen@gmail.com
T: 043-3219149.
 

_______________________________________________________________________________

HORECA WEERT ROLSTOELERS

Het gaat beter met de toegankelijkheid van gebouwen en de publieke ruimte in Maastricht. Die is
er, mede op aandringen van de stichting, de laatste drie jaar op vooruitgegaan.
Toch zijn er nog extra stappen te maken. Zo zou de gemeente toegankelijkheid als voorwaarde op
moeten nemen in het vergunningenstelsel. Ook zouden handhavers hulpmiddelen voor
rolstoelers zoals plankiers moeten toestaan.
En de horeca? De horeca verdient een draai om de oren. Rolstoelers worden steeds meer
geweigerd op terrassen als het druk is, omdat zij te veel plek innemen.
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OPROEP JIP EN JANNEKE
 
De gemeente Maastricht in de persoon
van Sigrid Haenen wil
clienten betrekken bij de uitleg
van onder andere de Wmo in Jip-en-
Janneketaal.
Help mee met het vertalen van
onbegrijpelijke bijsluiters en
onnavolgbare beleidsstukken in
heldere en eenvoudige taal.

Wie wil meedoen en een keer in de drie
maanden een paar uur vrijmaken?
Aanmelden bij:
samenonbeperkt@gmail.com

______________________________________________________________________________

ZOMERWANDELINGEN
 
De leukste vakanties zijn zorgeloos en daarom vaak dicht bij huis.
Stichting Samen Onbeperkt organiseert samen met Maastricht Sport twee zomerwandelingen.
Op zaterdag 25 juli 2013 vanaf 13.00 uur en woensdag 19 augustus 2015 vanaf  13.00 uur.
 
Er volgen nog aparte uitnodigingen voor deze wandelingen.
____________________________________________________________________________

OPROEP PGB-BEGELEIDER
 
Mirèse Kersten, woonachtig in Maastricht en beschikkend over een auto, heeft nog ruimte
om enkele kinderen en/of volwassenen met een PGB te begeleiden.
Na het afstuderen aan de SPH (HBO, Sociaal Pedagogische Hulpverlening) is zij als
groepsbegeleidster aan het werk gegaan bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten. 
Mirèse geeft zowel ondersteunende als activerende begeleiding aan zowel kinderen en pubers, als
aan volwassenen. Denk hierbij aan begeleiding bij zelfstandig wonen, dagelijkse verzorging,
doktersbezoek en boodschappen doen.
 
M miresekersten@yahoo.com
T 06-25280630
_______________________________________________________________________________

BEPERKTE OPENSTELLING

Onze kantoren bij Radar Athos, Athoslaan 12A en Leeuwenborgh Opleidingen,
Sibemaweg 20, zijn in de zomerperiode beperkt open.
 
Stichting Samen Onbeperkt wenst iedereen een gezonde vakantie toe. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 augustus 2015, tevens de sluitingsdatum voor
het aanleveren van aankondigingen en andere teksten.
.
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Voor aanvullende informatie:                                                                                     
                                   
Voor aanvullende informatie:
E peter.vrehen@gmail.com                    
T 043-3219149
E huuppeters@hetnet.nl
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