Creatief in denken en doen?
Voor onze dagbesteding A la Coppes
in Vught zijn we op zoek naar mensen
die het leuk vinden om creatief bezig te
zijn samen met onze cliënten die blind
of slechtziend zijn.
We werken met veel verschillende
materialen van textiel (bijvoorbeeld
knuffels maken) tot mozaïeken, verven
(voelschilderijen van verschillende
materialen) en papier-maché.
Vindt u het leuk creatief mee te denken
met de deelnemers en te
ondersteunen bij de begeleiding? Dan
komen we graag met u in contact.

Ervaring met houtbewerking?
Bent u muzikaal?
Op onze nieuwe dagbestedingslocatie
‘Coppes Couleur’ op de Helvoirtseweg
in Vught krijgt ‘muziek’ een prominente
plek.
Muziek speelt een belangrijke rol bij
het verbinden van mensen, bij
genieten en muziek geeft veel
mogelijkheden om jezelf te
ontwikkelen. Als je slecht ziet, heeft
muziek vaak nog een extra waarde.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die
het leuk vinden om muziek als
onderdeel van de dagbesteding mee
vorm te geven.
Bijvoorbeeld:
 Het begeleiden en aanleren van
basisvaardigheden aan cliënten
die graag een instrument willen
spelen;
 Samen met deelnemers
luisteren en praten over muziek.
 Het begeleiden van een
'bandje';
 Zingen met deelnemers.
Heeft u eigen ideeën? Die zijn zeer
welkom!

Met de uitbreiding van onze
dagbesteding gaan we ook meer doen
met houtbewerking.
Heeft u eerder veel met hout gewerkt,
als vakman, als leraar handenarbeid of
als hobby? Vindt u het leuk
basisvaardigheden over te dragen en
creatief mee te denken over hoe je
veilig, leuke en bruikbare dingen van
hout kunt maken als je blind of
slechtziend bent?
Dan komen we graag met u in contact!

Eén keer per week samen
boodschappen doen?
Vrouw, 50 jaar, slechtziend, houdt van
gezelligheid. Naast boodschappen
doen, wellicht ook af en toe samen iets
drinken?

Wie wil er af en toe mee naar
de kerk?
Man, middelbare leeftijd, woont
zelfstandig met begeleiding in Vught
en zoekt iemand die samen met hem
naar de kerk wil gaan.

Voor de wandelliefhebbers!
Onder de cliënten van de Robert
Coppes Stichting zijn ook veel
wandelliefhebbers. Als je blind of
slechtziend bent, heb je daar vaak wel
een maatje bij nodig.
 Een man van 53 jaar zou graag
1 keer per week een flinke
wandeling maken in de
omgeving van het centrum van
Vught.
 Een vrouw van 29 jaar zoekt
iemand om 1 keer week of 1
keer per 2 weken bijvoorbeeld
een rondje IJzeren Man te
lopen. Deze vrouw heeft humor,
is intelligent, doet
vrijwilligerswerk, houdt van
muziek, films, lekker eten.
 Vrouw van 88 jaar zou graag 1
of 2x per maand met een
vrijwilligster een stukje door het
park willen lopen of er even
tussenuit willen gaan. Deze
slechtziende vrouw houdt van
klassieke muziek, een fijn
gesprek en heeft humor.
 Man van 58 jaar (slechtziend)
houdt er enorm van om in de
natuur te zijn. Hij zoekt een
vrijwilliger om samen te
wandelen in de natuur, op een
terras iets te drinken,
boodschappen doen en op de
tandem fietsen.

Wie fietst er mee op een
tandem?
Mensen die blind of slechtziend zijn, is
alleen fietsen vaak niet mogelijk. Op
een tandem kan het wel. Verschillende
mensen in Vught zoeken een
tandemmaatje voor recreatief en
sportief fietsen.






Een ervaren tandemfietser
zoekt een voorrijder om stevige
tochten te maken.
Een man in Vught die van
muziek houdt en zelf piano
speelt, zou graag 1 keer per
maand een stuk gaan fietsen op
een tandem.
Man van 68 jaar, slechtziend,
tevreden mens, woonachtig in
Vught, zoekt een tandemmaatje
of wandelmaatje. Zijn huidig
tandemmaatje moet vanwege
hoge leeftijd stoppen. 1x per 2
weken zou fijn zijn.

Interesse of meer weten?
Neem dan contact op met Ine van
Dongen of Jos Hendriks via 073
6569157 of per e-mail:
ivdongen@robertcoppes.nl of
Jhendriks@robertcoppes.nl

Over de Robert Coppes
Stichting
De Robert Coppes Stichting
ondersteunt mensen die blind of
slechtziend zijn om het leven te
leven zoals zij dat zelf graag
willen.
We geven specialistische
ondersteuning bij het wonen,
werk en dagbesteding.
Dat doen we ‘Eigen-wijs’,
betrokken en kleinschalig. ‘Op z’n
Coppes’ noemen we dat.
In Vught hebben we een aantal
woonvoorzieningen en drie
locaties voor dagbesteding. In
heel Zuid-Nederland geven we
ondersteuning aan mensen thuis
zodat ze zelfstandig kunnen
blijven wonen.
Meer informatie is te vinden op:
www.robertcoppes.nl

