‘Binnenspel’, een driejarige (2010-2012) publiekscampagne van het Huis
voor de Zorg, gericht op het bevorderen van de sociale cohesie in Limburg,
met een speciaal accent op wonen, welzijn en zorg. • 30 september 2010
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De ‘Binnenspel’-aflevering van 4 oktober
zoemt in op een initiatief van Magda
Willems, eigenaresse van hondenschool
Dogbasics in Koningsbosch (gemeente
Echt-Susteren), en Monique Simon,
medewerker Maatschappelijke Steunpunten van campagnepartner Stichting Pergamijn te Echt. Magda, die in het verleden al
vrijwilligerswerk met honden had gedaan,
benaderde Monique twee jaar geleden met
de vraag, of Pergamijn wat voelde voor het
idee om als een vorm van vrijwilligerswerk
ten behoeve van hun cliënten honden te
gaan inzetten. Monique zegt: ‘Ik was
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werven. Al vrij snel hadden zich 12 menWest
meteen enthousiast. Er zijn zo veel soorten honden die, mits goed opgevoed
en getraind, inzetbaar zijn voor onze
verstandelijk beperkte cliënten van alle
leeftijden. Een aantal van hen heeft overigens een dubbele beperking doordat
ze bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk zijn.’
Ze voegt eraan toe: ‘Uit onderzoek blijkt
onder meer dat vooral mensen met een
ernstige beperking ontspannen door de
aanwezigheid van een dier, in dit geval
een hond. Ook bevordert een hond het
leggen van contacten tussen mensen
onderling.’
Magda, in haar hondenschool, en
Monique, binnen Pergamijn, gingen
vervolgens actief aan de slag om vrij
willigers, in het bezit van een hond, te

sen bij hen aangemeld, welk aantal intussen is uitgegroeid tot 15. Monique legt uit:
‘Elke twee weken komen in totaal zo’n 75
cliënten van ons in Parkstad Limburg en
in Sittard-Geleen op uiteenlopende wijzen
in aanraking met een hond, sommigen
zelfs wekelijks. Dat kan zijn door groepsgewijs te gaan wandelen, door een-op-een
te knuffelen met een hond, of door met
een hond te spelen.’ Alvorens te worden
ingezet, keurt Magda potentiële honden.
Zij geeft overigens ook allerlei adviezen.
De Pergamijn-medewerkers op de deelnemende locaties bepalen welke soort
hondenbezoek voor de respectievelijke
cliënten het meest geschikt is. Volgens
Monique zijn de ervaringen tot dusverre
uitermate positief, zowel bij de deelnemende cliënten als bij de vrijwilligers. Ze zegt:
‘Door de mond-tot-mondreclame krijgen
we geregeld aanvragen van cliënten om
mee te mogen doen met de hondenbrigade, zoals ze binnen de Pergamijn-organisatie ook wel eens wordt genoemd.’ Op
de vraag of er geografische uitbreidingsplannen bestaan antwoordt ze: ‘Momenteel bekijken we de haalbaarheid van de
uitbreiding richting Midden-Limburg.’

Kijk ook op www.binnenspel.nl

Het Huis voor de Zorg is initiatiefnemer van ‘Binnenspel’. Partners in de campagne zijn: de gemeenten Beek; Eijsden; Gennep; Gulpen-Wittem; Heerlen; Landgraaf;
Maastricht; Margraten; Nederweert; Peel en Maas; Roermond; Schinnen; Sittard-Geleen; Simpelveld; Stein; Valkenburg aan de Geul; Venlo en Weert; Alcander,
Heerlen; Anti Discriminatie Voorziening Limburg, Maastricht; Arthur Jansen Advies, Eijsden; Assist, Den Bosch; Atrium Medisch Centrum Parkstad, Heerlen;
academisch ziekenhuis Maastricht; CMWW, Brunssum-Onderbanken; Centrum voor Obesitas Europa (Co-Eur), Avantis, Hoensbroek; Daelzicht, Heel; Dichterbij,
Venlo; Expertisecentrum Maatschappelijke Ondersteuning Limburg (EMOL); GGZ Noord- en Midden-Limburg, Venray; GIBO Groep, Brunssum; GroenekruisDomicura,
Maastricht; Huis voor de Kunsten Limburg, Roermond; Huis voor de Sport, Sittard; IBC, Heerlen; Impuls, Kerkrade; Kersten Revalidatietechniek BV, Roermond; Koraal
Groep, Sittard; L1 Radio-TV, Maastricht; Martens Consultancy, Bunde; MeanderGroep, Kerkrade; Mensana RIBW Noord en Midden Limburg, Venlo; Mondriaan,
Heerlen; Move Me Advies Welzijn, Roermond; Orbis Medisch en Zorgconcern, Sittard-Geleen; PIW Groep, Geleen; Proteion Thuis, Horn; Radar, Maastricht; RIAGG
Zuid, Roermond; Roger Jansen Public Relations, Sittard; Sevagram, Heerlen; Stavoor, Driebergen; Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg,
Maastricht; Stichting Mentorschap Zuid-Limburg, Heerlen; Stichting Pergamijn, Echt; Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen, Heerlen; Stichting
Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg, Peel en Maas; Stichting PUNT welzijn, Weert; Stichting Vorkmeer, Peel en Maas; Stichting
Wel.kom, Venlo; Streekzorg Westelijke Mijnstreek; Synthese, Venray; Trajekt, ondernemen in welzijn, Maastricht; Thuishulpcentrale De Brug,
Geleen; T36 Media, Maastricht; Univé-VGZ-Trias Zorgkantoor regio Noord- en Midden-Limburg, Venlo; VieCuri Medisch Centrum, VenloVenray; Vitalis Parc Imstenrade, Heerlen; Welsun, Landgraaf; Wonen Limburg, Roermond; XONAR, Zuid-Limburg; Zonnebloem Limburg;
De Zorggroep, Venlo

Meer informatie: Wilt u meer weten over Binnenspel? Neem dan contact op met het Huis voor de Zorg.
Telefoon: 046 - 420 81 59; Fax: 046 – 420 80 41; Website: www.huisvoordezorg.nl
E-mail: info@huisvoordezorg.nl Ook kunt u surfen naar www.binnenspel.nl

