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“Na het rennen, kan ik alles weer even aan”
Samen hardlopen, zonder zorgen. Dat is wat de moeders die meedoen aan Careless Running allemaal ervaren. “Het geeft mij
energie en het is ook heel leuk om dit in een groep te doen. Na afloop denk ik altijd: dat hebben we samen toch maar mooi
gedaan. Dan kan ik alles weer even aan”, vertelt Angelique Horselenberg. Ze heeft een 13-jarige dochter die verstandelijk beperkt is en neemt deel aan Careless Running. Dit project is speciaal bedoeld voor moeders van kinderen met een beperking.
BINNEN MEDIA VALLEY GAAN WIJ EEN SAMENWERKING
AAN MET STUDENTEN, JOURNALISTEN,ONDERNEMERS EN EXPERTS

DIT LEIDT TOT DE SLIMME BURGER
DIE MET DE JUISTE INFORMATIE
DE JUISTE KEUZES KAN MAKEN

Moeders bij elkaar brengen
De opzet van
het project is heel
WE ONDERZOEKEN NIEUWE CONCEPTEN OP HET GEBIED
VAN MEDIA
eenvoudig, vertellen initiatiefnemers
Fanny Drenthe en Bert Ramakers.
Zij zijn zelf recreatieve hardlopers en
begeleiden de moeders bij het hardlopen

in het Stadspark in Sittard. Naast deze
wekelijkse training, krijgen de vrouwen
ook ‘huiswerk’-trainingen mee.
Fanny Drenthe is consulent van MEE
en komt regelmatig bij alleenstaande
moeders van kinderen met een

beperking. “Die moeders denken
vaak: ik ben de enige die dit allemaal
meemaakt. Daarom wilde ik ze zo
graag bij elkaar brengen.” Toen ze
daar over sprak met Bert Ramakers,
directeur Ophovenerhof, ontstond het

idee voor Careless Running. Met hulp
van het Stimuleringsprogramma van de
gemeente werd de PR geregeld, zoals
flyers en een facebook-pagina.
Ook kregen de moeders goede hardloopschoenen.

Energieker en gelukkiger
ZOALS HET ERVAREN VAN GEBEURTENISSEN
ALSOF JE ER ZELF BIJ BENT MET BEHULP
VAN VIRTUAL REALITY
(IMMERSIVE JOURNALISM)

360°

De eerste proef met zes trainingen
verliep succesvol. Fanny Drenthe:
“De deelneemsters zeggen dat zij zich
energieker en gelukkiger voelen. Ze hebben
nieuwe mensen leren kennen en zijn trots
op zichzelf dat ze dit kunnen. Daardoor
kunnen ze de zorg voor hun kinderen
beter aan.” Dat was precies de bedoeling”,
zegt Bert Ramakers. Het verhaal van
Angelique Horselenberg onderstreept
dat. “Ik ben heel blij dat ik deze stap
heb gezet. In de groep hoef je niets uit
te leggen. We begrijpen elkaar en delen
informatie. De huiswerkoefeningen doe ik
met een andere deelneemster, die vlakbij
woont.” Ze verheugt zich al op de negen
vervolgtrainingen. Dan kan ze 5 kilometer
hardlopen. Maar dat is niet het doel, zegt
Bert Ramakers. Het gaat om een positieve
ervaring. “We willen het ook graag naar
andere doelgroepen uitbreiden.” Tot slot
benadrukt hij dat, indien nodig, opvang voor
kinderen geregeld kan worden tijdens de
training. <lees verder op pagina 3 >

DIT BEELDVERHAAL IS ONTSTAAN ALS ONDERDEEL VAN DE MINOR VISUAL REPORTER (MAMDT EN MEDIA VALLEY) - DOOR: IVY MULDERIJ

Participatiehuis verhuist naar Millenerweg
Het Participatiehuis, nu nog Odasingel 90, verhuist per 1 juli naar de Millenerweg 4A
in Sittard. Deze nieuwe locatie heeft meer mogelijkheden om inwoners met een
bijstandsuitkering aan passend werk te helpen. Cliënten van de gemeenten Beek,
Schinnen, Sittard-Geleen en Stein kunnen er in de ‘Werkplaats’ aan de slag met
verschillende soorten werkopdrachten. Om al werkende te onderzoeken wat hun
mogelijkheden zijn. En of ze misschien kunnen doorstromen naar een vorm van
werk of dagbesteding. Meer over het Participatiehuis vindt u op
 www.sittard-geleen.nl (zoek op participatiehuis)

Drugsoverlast?
Meld het!
Ziet u mensen op straat openlijk handelen in drugs? Of
heeft u andere signalen of overlast die te maken hebben
met drugs? Meld dit dan (anoniem) bij het Drugsmeldpunt Westelijke Mijnstreek.
Melden kan via telefoonnummer 046 - 477 8510 of via
 www.sittard-geleen.nl/drugs
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Samen met inwoners ondernemers, verenigingen en
instellingen werkt de gemeente aan nieuwe vormen
om onze zorg, welzijn, werk
en inkomen te regelen.
Zodat deze voorzieningen
ook in de toekomst voor
iedereen toegankelijk en
betaalbaar zijn. Aan onze
inwoners vragen we daarom
meer verantwoordelijkheid
te nemen voor hun eigen
leven en leefomgeving.
 www.hallo-2020.nl

Meer informatie?

Stimuleringsprogramma Sociaal Domein

Wilt u meer weten over het hardloopproject 'careless running'? Stuur dan een
mail naar careless.running@gmail.com
of kijk op hun groepspagina op Facebook
(zoek via de zoekbalk van
Facebook op Careless Running).

Het project Careless Running kreeg een bijdrage uit het Stimuleringsfonds
van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein. Dit fonds was
bedoeld om vernieuwende zorgprojecten een steuntje in de rug te geven.
Zorgprojecten waarbij partijen samenwerken en helpen om eigen kracht van
inwoners te versterken. Immers door problemen zoveel mogelijk met elkaar
op te lossen, blijft zorg betaalbaar en voor iedereen bereikbaar.

Vernieuwing van de beleidsplannen
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet
Er komen nieuwe beleidsplannen voor de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet omdat ze in 2016 aflopen. Maar hoe is het de afgelopen periode eigenlijk gegaan met de uitvoering van die plannen? Daar
hebben medewerkers van de gemeente zich over gebogen samen met maatschappelijke organisaties, adviesraden, wijkplatforms en huis voor de zorg. Dat hebben ze onder meer gedaan aan de hand
van voorbeelden uit de praktijk. Waar lopen cliënten zoal tegen aan als ze een hulpvraag hebben?
Welke stappen moeten ze nemen om hulp of ondersteuning te krijgen? En hoe zit het als iemand
meerdere hulpvragen heeft. Werken de verschillende instanties en afdelingen dan wel goed samen?
In de nieuwe plannen willen we de uitvoering van de drie wetten namelijk beter met elkaar verbinden.

Sociale routekaart
Om zichtbaar te maken welke route inwoners volgen als ze een hulpvraag hebben, was de ‘sociale routekaart' een handig hulpmiddel. Krijgen ze bijvoorbeeld hulp van familie en bekenden,
buurtbewoners of verenigingen? En maken ze (ook) gebruik van algemene voorzieningen in de
wijk? Of krijgen ze een speciale voorziening waarvoor een indicatie van de gemeente of zorgpartij
nodig is? Zo zie je op de kaart dat iedere inwoner die hulp nodig heeft, meerdere routes bewandelt. Van de een naar de ander en weer terug. Met de uitkomsten van de gesprekken kijkt de gemeente hoe we de uitvoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet beter met elkaar kunnen
verbinden. Met als uitgangspunt dat inwoners zelf aan het stuur zitten van hun eigen leven. En
dat zij zoveel mogelijk de route lopen die bij hun leven past.

Inspraak
Als het college op 19 juli instemt met het vernieuwde concept-beleid, worden de stukken ter
inzage gelegd. De stukken liggen dan vanaf midden week 30 bij de receptie van de Stadswinkel,
Markt 1 in Geleen of u kunt ze bekijken via  www.sittard-geleen.nl. U kunt dan binnen 8 weken
uw mening en reactie geven. Nadat we de reacties verwerkt hebben en het college akkoord is,
gaan de stukken naar de gemeenteraad voor een definitief besluit.

Op de hoogte blijven?
Wilt u steeds op de hoogte blijven van alle (beleids)ontwikkelingen in de gemeente? Abonneer u
dan op onze digitale nieuwsbrief via  www.sittard-geleen.nl. Voor de officiële publicaties van
de gemeente kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice van overheid.nl.

