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In het kort……………

Van de voorzitter…..

De DUWgroep Leusden
neemt afscheid van een
aantal belangrijke leden in
2013. Vanaf 2014 hebben
we een nieuwe voorzitter,
secretaris en de penningmeester.

Ruim 5 jaar geleden werd ik benaderd met de vraag of ik voorzitter van
de DUWgroep wilde worden. En nu
mocht ik recent het voorzitterschap
overgedragen aan Ton van Gaal.

In december 2014 wordt
de toegankelijkheid van de
Hamershof verder onderzocht.
Gezamenlijk met de andere
stichtingen die onder
SMBL vallen zullen we
ons in 2014 inzetten.
Per 2014 is de nieuwe…
- voorzitter: Ton van Gaal
- secretaris: Hans Fontijn
- Penningmeester:
Margreet den Hertog.

Meer nieuws op
VoorLeusden.nl

Ik kijk met tevredenheid en een klein
beetje trots terug op de afgelopen 5
jaar dat ik deze functie mocht vervullen. Ik wil nog enkele zaken memoreren.
Wellicht herinnert u zich nog de manifestatie op 3 december 2009. Nog
voordat iemand de kreet "de samenleving voorop" had bedacht was de
DUWgroep al bezig met mensen voor
te bereiden op de "kanteling" en organiseerde "neem je lot in eigen
hand". Naast de heldere boodschap
was het ook een mooi feest.
Een andere activiteit is onze inspanning op het gebied van de collectieve
belangenbehartiging een ander structuur te geven binnen SMBL. Ik kan u
aanbevelen het laatste nieuws te volgen via onze gezamenlijke website
www.voorleusden.nl.

Voor de laatste maal wens ik u van
deze plaats een fantastisch en een zo
gezond mogelijk 2014.
Het gaat u allen goed.

Ton Geijsberts

Dit is voor mensen met een beperking
een goede manier om mee te doen in
de samenleving en isolement te voorkomen.

nieuwe bestuursleden die
zich willen inzetten voor
de chronisch zieken en
mindervaliden.

Neem contact op via:
duwgroep@gmail.com

Ik wil iedereen bedanken die het mij
mogelijk heeft gemaakt om mijn rol
als voorzitter op mijn manier in te
vullen.

Forse toename vrijwilligerswerk door mensen met een beperking

DUWgroep zoekt

Interesse?

In september dit jaar hebben wij stil
gestaan bij het feit dat de DUWgroep
nu 25 jaar bestaat. Overweldigend
was de respons om geld te geven voor
ons project "Stimulans". Nogmaals
dank daarvoor. Het (nieuwe) bestuur
wens ik succes , maar ook veel vreugde aan het kunnen samenwerken met
een fijn team mensen.

Van de mensen met een lichamelijke
beperking heeft 18% betaald werk en
komt 57% dagelijks buitenshuis.
Vrijwilligerswerk van de mensen met
een lichamelijke beperking is gestegen naar 27% in 2012. Drie jaar eerder was dit nog 19%.

Van de algemene bevolking heeft
70% betaald werk en komt 94% dagelijks buitenshuis.
lees meer op Voorleusden.nl

Kort nieuws

Toegankelijkheidsonderzoek 2013 in de Hamershof
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Meer nieuws op
VoorLeusden.nl

Sinds 1 november kunt u
hulp vragen en bieden bij
het oplossen van eenvoudige problemen die men in
het dagelijkse leven tegenkomt.
www.wensboomleusden.nl

Denk niet te snel dat er
niets aan te doen is. U
heeft meer rechten dan u
denkt!
Grote kans dat wij u daarop wijzen en u verder kunnen helpen. Kijk op:
www.VoorLeusden.nl

In september 2013 heeft de DUWgroep een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de
toegankelijkheid van winkels en bedrijven in de Hamershof.
De uitslag was verrassend positief, op enkele uitzonderingen na zijn de winkels
redelijk tot goed toegankelijk. Van de 16 winkels en bedrijven zijn er 2 die onder
de maat scoren qua toegankelijkheid.
lees meer op Voorleusden.nl

Vertrek van Cor Pitlo als secretaris van de DUWgroep Leusden
en organisaties toe. Zo is er in 2013 is
veel energie gestoken in het thema
burgerinitiatieven. De Wensboom,
buurt-coöperatie Alandsbeek, e.d. zijn
daar uit voort gekomen.

Aangezien ik ook werkzaam ben voor
andere stichtingen en de ombudsmanfunctie vervul, neem ik na 3 ½ jaar
afscheid van de DUWgroep.
Met veel energie heb ik mij ingezet
voor ons Leusdens gehandicaptenplatform. Zorgen dat burgers van Leusden
met een chronische ziekte en beperking een stem hebben naar overheden

De veranderende tijden zullen effect
hebben op de leefwereld van mensen
met een beperking. Bezuinigingen en
de samenleving vraagt om “zelf doen”,
“meedoen”, “participeren“, met inzet
van familie en de buurt. Als ombudsman voor Leusden zal ik me blijven
inzetten.
Ik wens u een inspirerend en zorgzaam
2014 toe.
Cor Pitlo

Henk Fleuren treed terug als penningmeester

De flessenbonactie bij AH
voor de voedselbank is nu
al een succes!
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Na vijf jaren penningmeesterschap
voor de DUWgroep, maak ik plaats
voor nieuwe leden. Natuurlijk zal ik
me blijven inzetten voor de belangen
van chronisch zieken en mensen met
een beperking, maar dan op andere
plaatsen.
De DUWgroep is in goede handen en
ik kan me daarom ook met een gerust
hart terugtrekken. U zult mij zeker
nog tegenkomen.

Voor nu wens ik u een mooi(er) 2014
Henk Fleuren

