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Eerste nieuwsbrief 2009 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief die Onderling Sterk uitbrengt. 

Onderling Sterk is een vereniging DOOR en VOOR mensen met een beperking. De 

bestuursleden zijn allemaal personen die een verstandelijke beperking hebben. Dit houdt 

in dat alle  taken, die gedaan moeten worden in een bestuur, uitgevoerd worden door 

mensen met een verstandelijke beperking. Dit maakt onze vereniging juist zo uniek. Wij 

worden daarbij geholpen door professionele coaches.  De vereniging geeft presentaties. 

en verzorgt thema-avonden. Door deze presentaties hopen wij anderen enthousiast te 

maken om lid te worden van onze vereniging. Door thema-avonden te verzorgen worden 

mensen met een beperking zich bewuster van allerlei zaken die spelen in de 

samenleving. Ook draagt het bij om zich gemakkelijker en gemoedelijker in de 

samenleving aan te kunnen passen. Mensen zonder beperking moeten zich ook 

aanpassen aan mensen met een beperking. Dit wordt vaak vergeten of er wordt soms 

zelfs bewust nog geen rekening mee gehouden in de samenleving.  
 

In het eerste halfjaar hebben wij veel  gedaan en activiteiten georganiseerd. 

 

1. 5 januari  ------   Nieuwjaarsborrel Gemeente Meppel 

2. 20 maart   ------   Thema-avond over omgaan met geld 

3. 1 April   ------   Politiek debat 

4. 26 mei   ------   Thema-avond over omgaan met Alcohol 

5. 6 juni   ------   Wijkfeest Haveltermade 

6. 19 juni   ------   Wmo dag  

7. 24 juni   ------   Presentatie bij de Trans 

 

Nieuwjaarsborrel 

Op 5 januari was er gelegenheid om naar de Nieuwjaarsbijeenkomst te gaan. Wij 

van het bestuur zijn daar geweest. We hadden wat folders bij ons en hebben 

contacten kunnen leggen. Onderling Sterk is nog maar net een officiële 

vereniging. Een groot aantal mensen waren geïnteresseerd in onze vereniging. 

 

Omgaan met geld  

Op 20 maart hadden wij een thema-avond georganiseerd. We hadden iemand 

uitgenodigd van het GKB (Gemeente Krediet bank) te Assen. Deze persoon heeft 

een duidelijk verhaal verteld over geld. Bijvoorbeeld: hoe voorkom je schulden, 

wat moet je doen als je toch in het rood staat, kwijtschelding. Hij gaf ook nog wat 

tips: hou de facturen die je krijgt goed bij. Noteer ze zodat je precies weet wat er 

betreft financiën binnen komt en uitgaat. 

 

Politiek debat  

Op 1 april hebben we een Politiek debat gehouden met de gemeenteraad van 

Meppel. De bestuursleden van Onderling sterk hebben elk een onderwerp naar 

voren gebracht. Dit zijn onderwerpen waar Onderling Sterk mee bezig is geweest 

of nog mee bezig gaat. Deze onderwerpen waren: Omgaan met geld, Alcohol, 

brand en veiligheid, eenzaamheid, verslaving. Vooral eenzaamheid sprak de 

politiek wel aan. De Politiek dacht dat eenzaamheid alleen bij ouderen voorkwam. 

Dit is niet alleen het geval. Het komt ook voor bij jongeren met een beperking. 
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Omgaan met alcohol 

Op dinsdag 26 mei hield de vereniging Onderling Sterk een thema-avond over het 

gebruik van Alcohol. Deze avond werd gehouden in de kantine van Reestmond te 

Meppel. 

De eerste van drie bijeenkomsten ging over alcohol en het effect van alcohol op 

het lichaam. 12 Mensen hebben hieraan deelgenomen. Voor onze vereniging een 

goede opkomst en dat doet goed! 

Deze avond werd door het bestuur van de vereniging zelf ingevuld. We hebben 

ons hier goed op voorbereid. De koffer met spullen hebben we kunnen lenen van 

het Centrum voor Alcohol en Drugs uit Assen. Tegen half acht hebben we eerst 

koffie met cake genuttigd en Harro legde uit dat we in twee groepen uiteen 

gingen. En legde uit wat we die avond gingen doen. Lutinus legde uit wat alcohol 

doet in het lichaam en gebruikte daarvoor een dvd over dit onderwerp. Na het 

bekijken van de DVD legde Lutinus nogmaals rustig uit hoe alcohol verwerkt word 

in je lichaam. Renee stelde een aantal vragen zoals: wat voor soorten alcohol zijn 

er, wanneer drink je het liefst alcohol en waarom drink je alcohol. Na de pauze 

gingen we wisselen van groep. Aan het eind van de avond hebben we nog wat fris 

gedronken want voor alcohol schenken hebben we geen vergunning.  Deze avond 

en dat is een leuke bijkomstigheid, zijn een aantal mensen spontaan lid geworden 

van onze vereniging. Ook is het leuk om te vertellen dat een begeleidster van 

stichting Philadelphia ons een hart onder de riem heeft gestoken door te zeggen 

dat we als vereniging goed werk verrichten. Want we kunnen het niet genoeg 

keren zeggen: Wij zijn een Belangenvereniging VOOR mensen met een 

verstandelijke beperking en het wordt georganiseerd DOOR mensen met een 

verstandelijke beperking. 

 

 

06 Juni  

Op 06 juni stonden wij met een kraampje op het Troelstraplein. Wij hebben aan 

verschillende mensen informatie gegeven. Aan mensen die geïnteresseerd zijn in 

onze vereniging. Deze middag was zeer positief, het heeft ons weer 2 leden 

opgeleverd. 

 

19 Juni 

Op 19 Juni is er Wmo dag in Meppel. Hier staan wij ook met een kraampje. 

Ook hier kunnen wij informatie geven aan mensen die informatie willen hebben 

over onze vereniging. 

 

24 juni 

24 Juni houden wij een presentatie. Deze presentatie word gehouden door 

Onderling sterk voor begeleiding van de Trans en voor mensen die begeleiding 

krijgen van de Trans. Dit is een besloten bijeenkomst.  

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief zal begin 2010 uitkomen 


