Verslag verwendag 9 april 2017
Stichting Carrousel uit Waalre organiseert in nauwe samenwerking met KansPlus afdeling
Valkenswaard en KansPlus Best-Oirschot jaarlijks een verwendag. Deze dag is bedoeld voor mensen
met een (middel)zware verstandelijke beperking en daarbij vaak ook nog lichamelijke ongemakken.
Afgelopen keer was een bijzondere dag : de verwendag vond voor de 10e keer plaats. Een lustrum dat
de organisatie niet onopgemerkt voorbij heeft laten gaan. Op zondag 9 april werden vanaf half tien de
deelnemers met begeleiders ontvangen op locatie De Berkt van de Severinus-stichting in Veldhoven.
Voor iedereen stond koffie /thee / fris met een gebakje klaar. En ook de fotografe die speciaal voor dit
jubileum was ingehuurd maakte al volop foto’s.
Om tien uur werd de officiële opening verricht. Nadat alle aanwezigen van één tot tien hadden geteld
werd de Severinus middels een mooi boeket bloemen bedankt voor hun medewerking. Afgelopen
jaren hebben zij namelijk hun locatie en medewerkers gratis beschikbaar gesteld om de verwendag
mogelijk te maken.
Alle deelnemers zijn daarna naar hun eerste activiteit gewandeld. Intussen werd een poffertjes kraam
ingericht en begon een ballonnenman met zijn kunstjes. Vooraf konden de deelnemers aangemeld
worden voor maximaal drie activiteiten, waarbij gekozen kon worden uit : verhalenverteller,
snoezelen, muziekbad, massage, klankschalen, klankreiziger, knuffelen met dieren, theater en
kapsalon. Na afloop van de tweede activiteit ontving iedereen een lunchpakket. En ook de
poffertjeskraam werd goed bezocht. Rond half drie kwam een einde aan de derde activiteit en daarmee
ook aan deze 10e verwendag.
We kijken terug op een geslaagde dag waarbij maar liefst 56 deelnemers zijn “verwend”. Behalve de
Severinus – stichting gaat de dank ook uit naar onze 26 vrijwilligers / stagiairs die deze dag mogelijk
hebben gemaakt. Volgend jaar hopen we bij de 11e verwendag weer veel bekenden te ontmoeten. De
datum is al bekend, dat wordt zondag 8 april 2018.
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