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Op donderdag 12 september a.s. start, in Sportlandgoed De Haamen in
Beek De Carrousel, een sport- en beweegprogramma voor speciale
doelgroepen. Deelnemers zijn mensen met een lichamelijke, verstandelijke
en psychische beperking. De Carrousel is een initiatief van de gemeente
Beek samen met zorgpartners Daelzicht, Centrum WenG, SGL, Orbis/GGZ
en Pergamijn en vier sportverenigingen uit Beek. De Carrousel geeft
concreet invulling aan nieuwe vormen van ondersteuning zoals, die met de
decentralisatie van zorg en ondersteuning uit de AWBZ naar gemeenten,
wordt beoogd. Uniek aan De Carrousel is de samenwerking tussen
zorgpartijen, verenigingen en vrijwilligers; de integratie van activiteiten
voor verschillende doelgroepen en de aard van de activiteiten waarbij sport,
bewegen en gezondheid centraal staan.
Op 12 september om 9.30 uur geeft wethouder Thijs van Es van de gemeente
Beek in Sportlandgoed de Haamen, de aftrap van het sport en
beweegprogramma de Carrousel. 30 deelnemers van Daelzicht, Centrum WenG,
SGL, Orbis/GGZ en Pergamijn gaan samen een afwisselend programma volgen.
Zij worden begeleid door vrijwilligers, verenigingen en professionele
zorgmedewerkers.
Elke donderdag krijgen de deelnemers een telkens wisselend programma
aangeboden van verenigingssport (voetbal, handbal, honkbal en badminton), tot
beweegcircuits, zwemmen, wellness, koken en gezondheid, een educatief
sportjournaal en creatieve activiteiten. Op die manier ontmoeten de deelnemers
nieuwe mensen, hebben zij een actieve dagbesteding en werken ze aan hun
gezondheid en zelfredzaamheid. Ook de interactie met verenigingsleden en veel
vrijwilligers mag uniek genoemd worden in De Carrousel
De activiteiten vinden plaats op Sportlandgoed de Haamen (binnen en buiten), bij
Centrum Weng in Neerbeek en bij activiteitencentrum de Dagbeeker in Beek.
De Carrousel is, in het kader van de Wmo, één van de speerpunten van
gemeente Beek en zorgaanbieders bij het inrichten van nieuwe vormen van
ondersteuning voor mensen met een beperking. Inbedding in de Beekse
sportgemeenschap en versterking van de zelfredzaamheid staan daarbij centraal.
De Carrousel maakt deel uit van de pilot sportzorgprogramma’s die de komende
jaren op sportlandgoed de Sportlandgoed De Haamen in de gemeente Beek
ontwikkeld worden.
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