
§tichting Vrienden van Het Onthaastcafé

lnleidine
Begin 2007 is door sympathisanten de stichting "Vrienden van Het Onthaastcafé" opgericht welke

Yvonne Wijnacker ondersteunt in haar activiteiten, c.q. het mede mogelijk wil maken dat het

"Onthaastcafé" bestaat en blijft bestaan.

Doelstellins
Het doelvan de Stichting Vrienden van Het Onthaastcafé is een bijdrage te leveren aan het oplossen van

een maatsqhappelijk probleem, namelijk: de integratie van mensen met en zonder een verstandelijke

beperking en het stimuleren van de maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke

beperking.

Vaste activiteiten
Het Onthaastcafé vindt elke maandagavond plaats in 'Foctls' aan de Zerboltstraat, van 17.00 uur tot
22.00 uur. ledereen is welkom. Mensen " met" en "zonder" beperking ontmoeten elkaar. Gastvroud-
heer is bij toerbeurt Yvonne W. , Wiggele V. en Herman K., daarbij geholpen door vrijwilligers en

stagiaires.
Men ontmoet elkaar, er wordt een gezarnenlijke maaltijd verzorgd en genuttigd, na de maaltijd is er tijd
voor een praatje, een spelletje of kan men deelnemen aan georganiseerde activiteiten, die een sociaal

en emancipatorisch karakter hebben.

De activiteiten worden verzorgd door professionals, semiprofessionals, soms door deskundige

vrijwilligers, en altijd begeleid door vr'rjwilligers.

De bereiding en het uitserueren van de maaltíjden en het afwassen nadien worden door een vrijwillige

keukenbrigade uitgevoerd.
Regelmatig is er een "Themacafé", een activiteit rond een thema, ingevuld door professionals of
vrijwilligers.
Voor het complete programma kan men de website van Het Onthaastcafé, raadplegen.

www. hetonthaastcafe.nl
De toegang tot het café is gratis, èvenals het deelnemen c.q. toeschouwër zijn bij activiteiten. Voor de

maaltijd wordt 6 euro per persoon gerekend.

De biid(aee van de stiFhting:
De stichting stelt zich tot doel de continui'teit van Het Onthaastcafé te waarborgen omdat ze het van

groot maatschappelijk nut vindt in het kader van de integratie.
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Activiteiten in-2016

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Het Onthaastcafé is in 2016 2 keer in vergadering bijeen
gekomen, daarbij waren ook steeds gaswrouw en gastheren aanwezig.

Actuele informatie is steeds op de aangepaste website te vinden. Het aantal gasten, waarvan velen tot
de wekelijkse bezoekers behoren, blijft constant vrij hoog en kent ook topdagen. Een Zwolse

zorginstelling is maandelijks met een aantal cliënten en een begeleider aanwezig, diverse instanties

weten ons vaker te vinden.

Het blijft moeilijk om donateurs te vinden, die zich willen verbinden voor een jaarlijkse financiële

bijdrage. Het werven door crowdsourcing om mensen te motiveren zich voor een bescheiden jaarlijks

bedrag aan ons te binden onder de naam "Onthaast-FF" kent ëen kleine maar trouwe groep

ondersteuners. Uiteraard zijn we heel blij met onze Friends Forever, en kunnen we toch af en toe een

nieuwe FF'er verwelkomen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor vrijwilligers en stagiaires , o.a. van Windesheim opleiding §PH.

Voor hen worden activiteiten georganiseerd om hun kennis te vergroten en de teambuilding te

bevorderen.

de opleidingsscholen in ruggespraak met de coördinator van de vrijwilligers.

Het Onthaastcafé.

begeleiding en veiligheid betreft,

o Afstemming over benaderíngswijze van de gasten.

o Vrijwilligersrooster en zelf voor vervanging zorgen bij verhindering.

o Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken.

o Taakverdeling wat betreft voorbereiden, begeleiden en opruimen.

o Hygiëne bij verzorging en koken.

o Speciale zorg voor 'speciale gasten', aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

o Devrijwilligersovereenkomst.
o Het bestuur en vrijwilligers ontvangen gèen vergoedingen voor hun werk.

o De coördinator bespreekt de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen.
o Nieuwe vrijwilligers werken aanvankelijk als extra hulp naast ervaren mensen.

o Zij worden ingewerkt en 'ingesproken'door de bestaande groep.



OnthaastcafÉ aFtiviteilgnpla,nning 20Í,6

ledere periode is er een thema. Onder dit thema worden steeds weer andere activiteiten gedaan. Zo

zijn we vaak met muziek bezig, gaan we lekker verven, dansen, buitenactiviteiten doen en nog veel

meer! En natuurlijk is er ook tijd om gezellig samen te zijn, om een spel te doen, rnet elkaar te praten

over de dingen die ons bezighouden, en natuurlijk lekker eten.

Onderstaand een kleine Breep uit onze agenda:

4 januarí gelukkig nieuwjaar \ rensen

L8 januari leren schilderen met Henri Frei,

I februari Carnaval viering
15 februari EHBO avond. Onder deskundige leiding van.let Coclrnan werd ui§elegd hoe om te gaarl rnet

alledaagse verwondingen.

Zondag 20 maart 2016: een spetterend feest ter ere van het 1O jarige jubileum van het Onthaastcafé.

18 april Onthaast café got talent de gasten konden hun ongekende talenten tonen. Van Poezië tot stand

up comidian en van jongleur tot het zingen van smartlappen.
4 april Wenskaarten gemaakt

25 juli barbecue avond, laatste maandag voor de zomervakantie

Van 9 t/m 11 september weekend weg in het kampeerhuis de Rietstulp in Giethoorn

14 nov Gesprekkaarten
21 nov Foto avond: neem 2 of 3 foto's van vroeger mee

28 nov Sjoelkaarten

5 dec Sinterklaas, komt ie dit jaar wel ... of komt ie niet.....

12 dec Wenskaarten maken

v. 19 dec Kerstdiner
26 dec Geen onthaastcafé 2" Kerstdag

Een aantal hijzondere activiteiten in 2016 eruit gelicht:
Onder begeleiding van vrijwilligers en gesteund door het bestuur op de maandag weer diverse uitstapjes
gemaakt, waarbij Het Onthaastcafé altijd bemensd blijft voor diegenen die iliet kunnen of willen
meegaan en voor een enkele laatkomer.

o Schilderen onder begeleiding van HenrÍ Freie

o Kubben een leuke buitenactiviteit
En gewoon 'in eigen huis':

o Huiselijk spelletjes doen
o De doelgroepers rnogen hun eigen muziekstuk meenernen en vertellen waarom dit stuk zo

bijzonder is

o Natuurlijk genoeg aandacht voor de jaarlijkse feesten zoals Carnaval, vakantieverhalen,
Sinterklaas en als slot van de activiteiten in Locatie Focus weer een heerlijk kerstdiner.



Jubileumfeest 1.0 jarig bestaan Onthaastcafé

Zondag 20 maart 2016: een spetterend feest ter ere van het 10 jarige jubileum van het Onthaastcafé.

Wat een sfeer en gezelligheid! Vanaf 3 uur komen de eerste gasten aan op Partyschip

'de Oosterschelde'. ledereen wordt muzikaalwelkom geheten door onze vaste Onthaastcafé

accordeonist Martin en poseren daarna voor een statieportret.
Weekend weg

o Met een aantal gasten en vrijwilligers een weekend doorgebracht in het kampeerhuis de

Rietstulp te Giethoorn. Daar hebben we een aantal activiteiten georganiseerd.

- Barbecueën
- Met een fluisterboot door Giethoorn gevaren

- Midgetgolf gespeeld
- Op zondag hebben we een muzikale ochtend mogen beleven met de "HaCo's".

Te allen tljde zijn we bezig om het onze bezoekers naar de zin te maken en proberen we zoveel mogelijk
gehoor te geven aan wat er onder hen leeft.
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