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- Mensen met een beperking hebben vaak nog een beperking,
ze worden niet begrepen-

Jaarverslag 2016

Stichting Kameleon brengt mensen met een beperking in contact met mensen zonder een
beperking.
Het gaat dan om mensen met een lichamelijke beperking of mensen met een verstandelijke
beperking, maar ook om mensen met meervoudige beperkingen of bijvoorbeeld een
psychische stoornis of autisme.
Dit wordt bereikt door o.a. gesprekken te voeren tussen deelnemers en ervaringsdeskundigen
waarbij wederzijds vragen worden gesteld en antwoorden worden gegeven. Vervolgens
kunnen er belevingsactiviteiten en rollenspellen worden gedaan, waardoor wederzijds begrip
ontstaat.
Stichting Kameleon bestaat uit alleen vrijwilligers.

Hegelsom, maart 2017
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Geachte dames en heren,
Hiermee presenteert Stichting Kameleon haar derde jaarverslag.
Stichting Kameleon is een jonge stichting die officieel in juni 2014 een stichting is geworden.
Na van te voren ervaring te hebben opgedaan bij een andere organisatie is het idee ontstaan
om een eigen stichting op te gaan richten die zich bezig houdt met de integratie van mensen
met een beperking in de samenleving in de breedste zin van het woord. Financieel worden we
gesteund door de Rabobank Horst/Venray, Activa uit Horst, Supermarkt Plus, Stichting SPZ,
Van Heijster relatiegeschenken en Dichterbij. Voor meer informatie over sponsoring en steun
zie onze website. (www.stichtingkameleon.org)
Stichting Kameleon is actief in het gebied van de gemeenten Horst a/d Maas en Venray.
Wij bezoeken met de ervaringsdeskundigen, die als vrijwilliger deelnemen, scholen,
bedrijven, verenigingen en organisaties. Verder brengen we scholen in contact met
instellingen waar mensen met een verstandelijke beperking verblijven.
Concrete acties











In 2016 werden er 7 gastlessen gegeven op het Dendron College in Horst, 5 gastlessen
op het Cita Verde te Hegelsom, 3 gastlessen op het Raayland College in Venray en 5
gastlessen aan de Gilde Opleidingen in Venray. In totaal bereikten we zo naar
schatting 500 leerlingen.
Er worden op verzoek presentaties en workshops gegeven aan scholen, bedrijven en
instellingen, dit jaar aan het Summacollege in Eindhoven over ernstig meervoudige
beperkingen.
Basisschoolleerlingen van de Doolgaardschool hebben totaal 30 lessen gehad bij
diversen zorginstellingen in Horst aan de Maas in samenwerking met Stichting
Kameleon.
Stichting Kameleon heeft bijgedragen aan het opzetten van samenwerkingsverbanden
tussen organisaties, waaronder het zogenaamde maatjesproject tussen diversen
zorginstellingen en de Gilde opleidingen en een bezoekprogramma tussen het Dendron
en Dichterbij.
Voor Dichterbij werd gezocht naar vrijwilligers die diverse activiteiten kunnen doen
zoals woongroepen versieren, wandelen, genaamd serviceteam-wonen-dagbesteding.
Dit deden we o.a. door een advertentie in het plaatselijke blad te plaatsen. Dit heeft
diversen vrijwilligers opgeleverd.
De stichting heeft kandidaten voor de eigen stichting gezocht bij het Vincent van
Gogh instituut en in de eigen kring. Dit heeft geresulteerd in vinden van 3 nieuwe
vrijwilligers.
Er is contact geweest met SGL Venray.

Stichting Kameleon werkt verder samen met onder andere de vrijwilligersorganisatie Match
uit Venray en Zorgboerderij Wienes te Hegelsom, die ons vervoer verzorgt. Ook is er
toenadering gezocht tot de gemeenten waar onze stichting actief is. Er is vanuit beide
gemeenten interesse getoond in onze activiteiten. Zo vroegen we een subsidie aan bij de
gemeente Horst aan de Maas voor het jaar 2017 voor het kunnen bieden van extra middelen
bij de gastlessen en het uitbreiden van onze activiteiten. Inmiddels is bekend dat de subsidie is
toegekend.
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Dit jaar is er door onze vrijwilligers veel werk verzet. De ervaring heeft geleerd dat er veel
voldoening uit de activiteiten gehaald wordt. Het samen werken aan het doel van de stichting
geeft een gevoel van verbinding en saamhorigheid. Vanuit de scholen is positief gereageerd
op de lessen. Dat blijkt uit de betrokkenheid van leerlingen tijdens de lessen en ook uit
leerlingenverslagen die ons toegezonden worden. Voor hen is het een eyeopener wat het
betekent om met een beperking te leven.

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die als ervaringsdeskundigen een bijdrage willen leveren
aan de integratie van mensen met een beperking in de samenleving. Ook kunnen we mensen
gebruiken die onze ervaringsdeskundigen willen ondersteunen tijdens de gastlessen.
Bovendien is ondersteuning van het bestuur met ideeën ter inspiratie altijd welkom.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de contactgegevens op onze website.
Peter Coppers, voorzitter
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Organogram Stichting Kameleon

Hoe ziet onze organisatie eruit?
Team
Middelbare
scholen

Team
Bedrijven/Organisaties/Verenigingen

Team
Basisscholen

Team
Vrijwilligers
Dagelijks
bestuur /
Bestuur

Stichting Kameleon
Integratie van mensen met een beperking in de samenleving
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Bestuursleden
per 31 december 2016




Peter Coppers - Voorzitter
Truus v. Lierop - Penningmeester
Bertha van den Brink- Secretaresse

Teamleden
per 31 december 2016













Mart v. Lierop - ervaringsdeskundige
Ella Drabbels - ervaringsdeskundige
Annie Siebers - ervaringsdeskundige
Geert Willemse - ervaringsdeskundige
Hein Megens - begeleiding, ervaringsdeskundige
Jan Coppers -ervaringsdeskundige
Riet Hagens -ervaringsdeskundige
Piet Hagens - ondersteuning
Wim van Kempen -begeleiding en ondersteuning
Jos Pubben - ervaringsdeskundige
Cindy Stalenhoef -ervaringsdeskundige
Maike de Wit - ervaringsdeskundige

De werkwijze van het bestuur is vastgesteld in de statuten van de stichting en het bestuur
handelt conform de statuten. Zowel het bestuur als de teamleden werken op vrijwillige basis
zonder bezoldiging.
Het gehele team kwam in het jaar 2016 één keer bij elkaar en het dagelijks bestuur vergaderde
daarnaast nog vier keer.
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Wat is Stichting Kameleon?
"Krachtig in verandering"
In de toekomst gaat er veel veranderen voor mensen met een beperking. Er wordt nog meer
gekeken naar de mogelijk heden van mensen met een beperking. Dit kan door gebruik te
maken van de kwaliteiten van mensen met een beperking. Ook voor de omgeving van
mensen met een beperking zal dit gevolgen hebben. Hoe kunnen we elkaar helpen?
Door te veranderen en elkaar te begrijpen.
Ons doel
Het doel van de stichting Kameleon is de integratie van mensen met een beperking te
bevorderen in de samenleving. En dat in de breedste zin van het woord.
Zo doen we dat
1.
2.
3.
4.
5.

Door scholen te bezoeken
Informatie te verstrekken aan bedrijven, organisaties en verenigingen.
Door mensen samen te brengen.
Door vrijwilligers te zoeken.
Door samen te werken met andere organisaties

Dit doen we allemaal met vrijwillige ervaringsdeskundigen. Zij zetten zich vrijwillig in om de
boodschap helder en duidelijk, vaak op een speelse manier over te brengen.
Dit doen de ervaringsdeskundigen door mensen te laten ervaren hoe het is als je een beperking
hebt. Maar ook een rollenspel is onderdeel van het project. Op deze manier kun je als valide
mens ervaren hoe je met mensen met een beperking om kunt gaan. (gewoon, net als andere
mensen = uitspraak van veel kinderen tijdens schoolbezoeken)
Ook vertellen onze ervaringsdeskundigen hoe creatief ze vaak moeten zijn om de dag goed
door te komen.
Onze kracht
De kracht zijn onze vrijwilligers en de motivatie om de boodschap over te dragen. Wij passen
ons aan, aan de behoefte van de school , organisatie of anderen. Dat kunnen we omdat we met
ervaringsdeskundigen werken die al ervaring hebben in scholen bezoeken en met mensen die
in de zorg actief zijn. Is er bijvoorbeeld een kind met autisme of adhd in de klas, dan kunnen
wij daar extra aandacht aan besteden, zodat medescholieren meer begrip krijgen voor de
situatie. Wilt u als vereniging of organisatie meer weten over hoe u mensen met een
beperking kunt plaatsen en zo een win/win situatie creëert, wij kunnen u helpen. We werken
met mensen met zowel een lichamelijke als verstandelijke beperking of meervoudige
beperking, psychische ziektebeelden en stoornissen, dat is onze kracht.
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Meerjaren beleidsplan 2016-2017
De belangrijkste doelen voor de komende jaren zijn:
1. De continuïteit van de Stichting Kameleon te waarborgen.
2. Nieuwe vrijwilligers werven.
3. Alle middelbare scholen in de gemeente Horst a/d Maas en Venray bezoeken.
4. Bedrijven en organisaties/verenigingen benaderen voor gastlessen.
5. Contact leggen tussen scholen en zorginstellingen
6. Mee te werken aan bewegingsactiviteiten voor mensen met een beperking en ouder
wordende mensen.
7. Bedrijven en organisaties benaderen voor donaties.
Om de continuïteit van Stichting Kameleon te waarborgen wordt gezocht naar personen die
o.a. de ervaringsdeskundigen kunnen begeleiden tijdens de gastlessen. Ook zijn we op zoek
naar mensen die communicatief sterk zijn en geïnteresseerden in ons project willen
informeren over de mogelijkheden die Stichting Kameleon te bieden heeft. Middels
netwerken met diverse personen en organisaties (o.a. Match Venray) wordt hier aan gewerkt.
Ervaringsdeskundigen zijn altijd nodig om de boodschap van Stichting Kameleon uit te
dragen. Inmiddels zijn er contact met o.a. Match Venray, Dichterbij Venray en Vincent v.
Gogh Venray.
Om steeds meer mensen te laten ervaren hoe het is om een beperking te hebben maar ook hoe
je met deze mensen om kunt gaan wordt er contact gezocht met scholen in de gemeenten
Horst a/d Maas en Venray. Inmiddels lopen er contacten met onderstaande scholen:
1. Het Dendron College Horst a/d Maas
2. Het Citaverde in Hegelsom
3. De Gilde opleidingen in Venray
4. Het Raayland College in Venray
Voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 wordt door bovengenoemde scholen gekeken
of de gastlessen in het rooster gepland kunnen worden. Daarnaast is onderzocht of de scholen
voor voortgezet onderwijs in Venlo interesse hebben om onze gastlessen aan te bieden in de
school. Dit heeft tot nu toe nog niet tot een positief resultaat geleid.
7

Door scholen in contact te brengen met zorginstellingen kunnen scholieren een soort
maatschappelijke stage ervaren bij de betreffende zorginstelling. De bedoeling is dat kleine
groepjes (max. 4 personen) scholieren mee kijken/doen bij diverse locaties van
zorginstellingen. Op locatie krijgen de leerlingen dan uitleg van personeel van de
zorginstelling en cliënten hoe mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld wonen
en de dag doorbrengen. (dagbesteding) Inmiddels lopen deze projecten al bij Dichterbij in
Horst a/d Maas (Basisschool de Doolgaard) en Dichterbij in Venray. (Het Raayland College)
Met de gemeente Horst a/d Maas en Venray is overleg geweest of er interesse is binnen beide
organisaties om bepaalde afdelingen binnen de gemeenten deel te laten nemen aan de
gastlessen van Stichting Kameleon. Deze voorstellen zijn nog in behandeling. Ook is er
contact over mogelijke gastlessen bij het jeugd - jongerenwerk binnen het Rode Kruis Horst
a/d Maas - Venray.
Alles bij elkaar is er nog veel mooi werk te doen met een prachtig resultaat.
Wilt u meer informatie?
Bekijk onze website: www.stichtingkameleon.org
Kijk ook eens op de Facebook pagina via onze website. U mag natuurlijk ook u vraag mailen:
info@stichtingkameleon.org
Wilt u ons steunen?
Neem dan contact met ons op via info@stichtingkameleon.org
Wilt u ons sponsoren als bedrijf?
Neem dan contact met ons op via info@stichtingkameleon.org
Wij zijn door de belastingdienst als ANBI instelling erkend.
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Financiën
De door ons gevraagde subsidie aan de gemeente Horst aan de Maas zal in het jaar 2017
worden ontvangen. We deelden mee in de Rabobank Clubkasactie. Voor Dichterbij werd een
duofiets aangeschaft, die volledig uit sponsoring betaald werd.

Financieel verslag 2016

Opbrengsten

€ 722,75

Lasten

€ 893,97

Bruto marge

€ -171,22

Baten
Schoolbijdragen en donaties

€ 722,75

Kosten

Vrijwilligersvervoer

€ 639,81

Administratiekosten

€

36,95

Website

€

52,45

Vergaderkosten

€

22,48

Bankkosten

€ 135,44

Spelmateriaal

€

6,84

€ 893,97

Resultaat

€ 722,75
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