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Dit kan wel eens de laatste brief zijn die u van ons ontvangt. Dit jaar
hebben we geen activiteiten ondernomen omdat de energie bij het
bestuur er niet meer is. De noodzakelijke vernieuwing van het
bestuur is achterwege gebleven (het 'jongste' bestuurslid zit er al
meer dan 10 jaar bij; ikzelf inmiddels 32 jaar) en de meeste
bestuursleden vinden het mooi geweest.
De afgelopen decennia hebben we wel het nodige gerealiseerd.
Naast zeer veel informatie-avonden hebben we een paar bijzondere
zaken georganiseerd: vele kerstvieringen, 2X een Markt van
Mogelijk-heden, bezoek van geïnteresseerde leden aan een aantal
woon- locaties. Mooi om op terug te kijken. De behoefte blijkt er nog
steeds te zijn maar er zijn geen handen meer om aan te pakken.
De informatie denkt iedereen nu wel via internet te kunnen vinden.
We zijn niet meer afhankelijk van organisaties, we zijn vrije vogels
die ieder voor zich hun kostje wel vinden. Zoals de vogels op de
illustratie (van Giselle Evertsz): ze zaaien niet en oogsten niet en
toch vindt ieder zijn voedsel (vrij naar Matteüs 6:26).
Wel heb ikzelf met de secretaris nog deelgenomen aan een informatie-avond van van het Platform
VG Haaglanden over wat er gebeuren moet als je gehandicapte kind 18 wordt. Een zeer goed
bezochte avond maar niet erg relevant voor onze leden.
Het Platform VG Haaglanden, waar ik aan deelneem, is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen uit de hele regio (van Leiden tot Den haag en Delft) dat zich inzet voor algemene
belangenbehartiging. O.a. door informatie-uitwisseling en het uitvoeren van projecten. Aan de orde
komen onder meer: vervoer, dagbesteding, pgb, vrije tijd, wonen. Voor de belangenbehartiging en
projecten zijn mensen nodig; internet behartigt geen belangen. Voor het uitvoeren van de projecten
zijn speciale subsidies nodig. De organisatie krijgt geen basissubsidie voor belangenbehartiging.
MEE is daarmee gestopt en de consulent ten dienste van de belangenbehartiging is ontslagen en
doet nu mee als vrijwilliger (zoals alle andere deelnemers).
Tot slot. Onze website blijft voorlopig nog bestaan en daarop heb ik een overzicht geplaatst van
kunstwerken van kerstbrieven vanaf 2008.
En wilt u nog eens rustig na denken over de toekomst,
dan kunt u de bank bij het Willem Felsoord daar goed
voor gebruiken.
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