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

Jaarverslag 2014

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 mensen met meervoudige beperkingen of bijvoorbeeld een psychische
stoornis of autisme.
Door 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 maar vrijwilligers.
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Hegelsom, Maart 2015

Geachte dames en heren,
Hiermee presenteert Stichting Kameleon haar eerste 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 zijn we
gesteund door o.a. de Rabobank Horst/Venray en Activa uit Horst. 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. In Juni 2014 is de
eerste gastles geweest bij het Gildeopleidingen zorg en welzijn in Venray. De ervaringen
waren wederzijds positief. Een van de reacties van de leerlingen was: 'Wat we vandaag
geleerd hebben kunnen we niet in de lessen leren'. Samen met Dichterbij in Horst a/d Maas
hebben we een gastles bij Mikado in Horst aan leerlingen van het Dendroncollege gegeven.
Ook zijn er afspraken gemaakt met het Raaylandcollege voor het schooljaar 2014-2015 om 14
gastlessen te verzorgen voor de opleiding zorg en welzijn. De reacties vanuit de scholen zijn
tot nu toe erg positief.
Het begin jaar 2014 was voor Stichting Kameleon een jaar van ontwikkelen, ontdekken en
netwerken. Steeds meer scholen ontdekken hoe waardevol het is om kennis te maken met
mensen met een beperking maar ook te ervaren hoe het is als je een beperking hebt en hoe
hier creatief mee wordt omgegaan. Ook organisaties tonen belangstelling waaronder de
gemeenten Horst a/d Maas en Venray maar ook Dichterbij en Vincent van Gogh.
Wij zijn altijd 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.
Belangstellende 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:








Peter Coppers - Voorzitter
Truus v. Lierop - Penningmeester
Sanne Martens - Secretaresse / ervaringsdeskundige
Gerry Kersten - Algemeen
Maaike de Wit - Algemeen / ervaringsdeskundige
Riet Hagens - Algemeen / ervaringsdeskundige
Ankie Sormanie - Algemeen / ervaringsdeskundige

Hein Megens was bij de opstart in Juni 2014 Penningmeester bij de Stichting Kameleon. Om
gezondheidsredenen heeft Hein helaas de functie als penningmeester moeten beëindigen. Wel
blijft hij als ervaringsdeskundige actief bij de Stichting kameleon.

Teamleden:











Jan Heldens - ervaringsdeskundige
Mart v. Lierop - ervaringsdeskundige
Jos Pubben - ervaringsdeskundige
Ella Drabbels - ervaringsdeskundige
Annie Siebers - ervaringsdeskundige
Sjaak Thiessen - ervaringsdeskundige
Geert Willemse - ervaringsdeskundige
Hein Megens - ervaringsdeskundige
Marijn Schaeffers - ervaringsdeskundige
Dominique Crijnen - 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.
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Wie 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.
Het 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. Door scholen te bezoeken
2. Informatie verstrekken aan bedrijven-organisaties en verenigingen.
3. Door mensen samen te brengen.
4. Door vrijwilligers te zoeken.
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)
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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.

Meerjaren beleidsplan 2015-2016
De belangrijkste doelen voor de komende jaren zijn:
1. De continuïteit van de Stichting Kameleon te waarborgen.
2. Nieuwe vrijwilligers werven.
3. Alle 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. Bedrijven en organisaties benaderen voor donaties.
Om de continuïteit van Stichting Kameleon 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 geïnteresseerde 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.
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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 (inmiddels 2 gastlessen gegeven)
3. Het Gilde opleidingen in Venray (inmiddels 1 gastlesgegeven)
4. Het Raayland College in Venray (inmiddels 14 gastlessen gegeven)
5. Alle andere scholen zijn ook een optie.
Voor het nieuwe schooljaar 2015-2016 wordt door bovengenoemde scholen gekeken of de
gastlessen in het rooster gepland kunnen worden.
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
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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.

Financieel verslag 2014
Opbrengsten
Lasten

€ 1.979,20
€ 549,54

Bruto marge

€ 1.429,66

Baten
Schoolbijdrages en donaties

€ 1.979,20

Kosten
Rolstoeltaxi
Vrijwilligersvervoer
Website

€ 40,32
€ 125,05
€ 34,95

Vergaderkosten
Bankkosten
Diverse uitgaven

€ 13,70
€ 22,02
€ 313,50
€ 549,54

Resultaat

€ 1.429,66
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