Even voorstellen
Veel mensen kennen de vereniging de Zonnebloem, maar wat is de afdeling
Veldhoven? Dat willen we je graag uitleggen door ons voor te stellen aan alle
mensen in Veldhoven.
Het Doel
De Zonnebloem zet zich in voor mensen met
een fysieke beperking voor wie deelname
aan het maatschappelijk leven niet meer
vanzelfsprekend is en die daardoor in een
sociaal isolement zitten of dreigen te raken.
Wat wij kunnen bieden
De Zonnebloem richt zich op twee kernactiviteiten: Bezoek en Activiteiten.
Bezoek: Onze vrijwilligers komen met regelmaat bij je thuis op bezoek. Het
belangrijkste hierin is gezelschap bieden en een fijn gesprek voeren. Daar
hoef je zelf de deur niet voor uit en je kunt alle wensen en mogelijkheden
voor zo’n bezoek bespreken.
Activiteiten: Ieder wijk organiseert door het hele jaar heen zelf activiteiten
waar de gasten aan deel kunnen nemen; dicht bij huis in de wijk maar soms
ook wat verder weg. Het vervoer wordt dan natuurlijk ook geregeld als dat
nodig is.
Daarnaast organiseert Zonnebloem Veldhoven ook zelf activiteiten zoals een
theatervoorstelling die voor de hele afdeling Veldhoven en/of de hele regio
De Kempen bedoeld is.
Alle activiteiten zijn erop gericht de gasten buitenshuis een plezierige dag te
bezorgen waarbij ze nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe mensen leren
kennen en weer betrokken worden in het sociale leven.

De afdeling Veldhoven
De afdeling Veldhoven bestaat uit zes wijken :
• Veldhoven-dorp (Caecilia)
• d’Ekker-Cobbeek-Centrum
• Heikant/De Kelen
• De Noordrand
• Zonderwijk- ’t Look
• Oerle
Hoe doen we dat ?
Ons werk voor de 300 gasten in de 6 wijken wordt mogelijk gemaakt door de
inzet en betrokkenheid van 80 vrijwilligers.
Deze vormen binnen hun wijken het kloppende hart van Zonnebloem
Veldhoven. Elke wijk heeft een aantal coördinatoren die samen met de
vrijwilligers regelmatig overleg hebben over de gang van zaken in hun wijk.
De wijken worden ondersteund door het bestuur van de afdeling Veldhoven.
Gast worden van Zonnebloem Veldhoven?
Denk je “dit zou wel eens wat voor mij kunnen zijn”, laat het ons dan weten,
we horen graag van je. De wijk-coördinator neemt dan contact met je op om
dit samen verder te bespreken.
Iets voor een ander betekenen?
Lijkt het je iets om je in te zetten voor de Zonnebloem en onze gasten dan
nodigen wij je van harte uit voor een informerend gesprek. De wijkcoördinator neemt dan met je door wat de wederzijdse mogelijkheden en
wensen zijn en welke ondersteuning wij je daarin kunnen bieden.
Nader contact en informatie:
Secretariaat: email:
zonnebloemveldhoven@gmail.com
Tel:
040-2538147
www.zonnebloemveldhoven.nl
www.zonnebloem.nl

