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Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 
 

Laat je hart spreken 

 
In onze jachtige maatschappij is de kans op vereenzaming groot bij mensen met een Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers. Door de taalstoornis afasie wordt 
de communicatie vaak ernstig bemoeilijkt. En communiceren is nu net datgene wat 
mensen moeten kunnen om sociaal te kunnen functioneren. De niet zichtbare gevolgen 
van het hersenletsel hebben een enorme impact op iemands leven: mensen vragen veel 
tijd om te communiceren, kunnen slecht tegen drukte, hebben moeite om zich te 
concentreren en kunnen geen twee dingen tegelijkertijd aan. De Stichting Vrienden van 
het Afasiecentrum heeft zich het voorbije jaar ingespannen om het welzijn van mensen 
met afasie en hun naasten te bevorderen door bijzondere activiteiten van het Praatatelier 
te faciliteren. 
 
Het Praatatelier, onderdeel van het Afasiecentrum biedt een vangnet en 
welzijnsactiviteiten nadat de professionele behandeling en begeleiding werd afgesloten. 
Het Afasiecentrum Rotterdam e.o. heeft sinds 1998 een gecombineerde doelstelling. 
Enerzijds verstrekt het informatie en expertise op het gebied van communicatie en 
resocialisatie. Het centrum is gespecialiseerd in herstelgerichte zorg (behandeling en 
begeleiding) aan mensen met communicatiebeperkingen en hun naasten. Anderzijds kan 
met in het Praatatelier terecht voor lotgenotencontact, cursussen en ontspannende 
activiteiten in een gezellige, huiselijke en veilige huisvesting. Groepsvorming en 
informele zorg van cliënten voor elkaar zijn pijlers van het succes van het 
Afasiecentrum.  
 
Bij de organisatie van de activiteiten, die als doel hebben om mensen met afasie zo goed 
mogelijk een (sociale) plek in onze samenleving te geven, is je veilig kunnen voelen  een 
absolute randvoorwaarde. Om dergelijke activiteiten mogelijk te maken en mensen met 
een afasie hun plek in de samenleving (terug) te geven is geld nodig. Onze stichting 
spant zich hiervoor in. Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af voor het 
gevoerde beleid van 1 januari tot 31 december 2011 en spreekt zijn waardering uit voor 
allen die het Praatatelier in 2011 mogelijk maakten. 
Dank zij de deskundigheid van de coördinator Praatatelier, de inzet van enthousiaste 
vrijwilligers, teamleden van het Afasiecentrum, kritische deelnemers  en het netwerk van 
ons bestuur, werd een aantal unieke activiteiten gerealiseerd.  De foto op de voorpagina 
illustreert één van de hoogtepunten van 2011 op het gebied van welzijn, eigen kracht en 
samenwerking: de musical “Op de markt” tijdens het benefietconcert van de Rotary 
Capelle aan den IJssel in het Isala theater in samenwerking met het Vlaardings Musical 
gezelschap. Ook ons minisymposium op het congres het ‘Venijn zit in de Staart 3’ op 31 
maart, het zeilweekend, de deelname aan petit Mont-Martre, de familiedag op 29 
oktober, de expositie in de bibliotheek en het weekend Nieuw Leven = Participeren 
(NLP weekend) in december, lieten een onuitwisbare indruk na.  
Het project Afasie en schilderen is gesubsidieerd door de Stichting 
Marline Fritzius. Het bestuur van de Vrienden van het Afasiecentrum  
heeft ook dit jaar een kerstkaartenactie georganiseerd.  
 
Het bestuur hoopt hier ook in 2012 een bijdrage aan te kunnen leveren en voldoende 
donateurs te vinden om dat mogelijk te maken. 
 
Capelle aan den IJssel, 30 mei 2012. 
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Bestuurssamenstelling 
 

In 2011bleef het bestuur ongewijzigd en  bestond uit: 
De heer A. Oster   voorzitter 
De heer C.Th.M. Eitjes  penningmeester 
Mevrouw M.A.H. Verschaeve  secretaris 
De Heer J.G. Trapman  lid 
Mevrouw J. Overbosch  lid 
Allen zijn gezamenlijk bevoegd. 
 

 

Activiteiten 

 
De Stichting Vrienden van het Afasiecentrum steunt het werk van het Praatatelier dat 
ondersteuning en begeleiding biedt aan mensen met NAH en hun mantelzorgers. Al lijkt 
het alsof het Praatatelier veel recreatieve en kunstzinnige activiteiten aanbiedt, de 
functie van deze activiteiten is een heel bijzondere. Deze cursussen, workshops en 
excursies zijn HET middel om mensen op subtiele wijze verder te helpen in hun proces 
van maatschappelijke participatie. Mensen met hersenletsel (vooral mensen met afasie) 
hebben moeite met communiceren door hun blijvende taalstoornis. Men kan niet of 
moeilijk spreken, schrijven, lezen of begrijpen wat er wordt gezegd. Soms heeft iemand 
motorische beperkingen (verlamming) en moeite met het geheugen, twee dingen tegelijk 
doen en zich concentreren. Hierdoor is deelname aan reguliere welzijnsactiviteiten 
meestal onmogelijk. 
Sommige activiteiten, waaronder cursussen, workshops, gespreksgroepen en excursies 
worden begeleid door professionele (agogische) deskundigen. Bij andere activiteiten 
zoals het klaverjassen is de uitvoering grotendeels in handen van vrijwilligers (waaronder 
ex-deelnemers). De coördinator of een andere professionele medewerker is steeds 
bereikbaar in geval van calamiteiten. Het aanbod van de cursussen Afasie en Schilderen 
met professionele kunstenaars is mogelijk dank zij de subsidie van de Stichting Marline 
Fritzius en wordt niet gefinancierd met gemeentelijke subsidie. Voor het organiseren van 
de excursies met kunstworkshops wordt een aanzienlijk bedrag gedoneerd door de 
Stichting Vrienden van het Afasiecentrum en aangevuld met eigen bijdragen van de 
deelnemers. Het is voor onze stichting een  voorwaarde dat er een professioneel 
geschoold personeelslid meedoet/meegaat met de activiteit zodat de meerwaarde voor 
deelnemers wordt geborgd.  
Het Praatatelier heeft een vangnet functie en ondersteunt op deze manier de 

mantelzorgers. Door het  informele contact tussen ‘zorg’- of ‘hulp’-verleners (de 
professionele begeleiders), de getroffenen en hun naasten kan men in de praktijk de 
geleerde vaardigheden stimuleren, implementeren en toetsen en middels een 
participerende observaties en informele gesprekken  sneller te weten komen waar de pijn 
van bijvoorbeeld een overbelaste mantelzorger zit. De professionele begeleider neemt dit 
vervolgens mee in haar/zijn werk in het Afasiecentrum en faciliteert vervolgens 
vraaggestuurde begeleiding en zorg. 

 

Ervaringen delen met andere organisaties en belangstellenden: 

Om cliëntgerichte activiteiten te realiseren, is het belangrijk een beroep te kunnen doen 
op professionele medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Tientallen 
ervaringsdeskundigen uit Rotterdam en Capelle maakten onderstaande projecten 
mogelijk. De filmpjes ‘Je zal het kind maar wezen’ zijn nog steeds te zien op You tube 
onder het zoekwoord AfasiecentrumRdam.   
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Ook de groep Muziek en Zang wilde zijn ervaringen delen met anderen. Hun filmclip 
“Passie” die gemaakt is in samenwerking met deelnemers beeldende kunsten is te zien  
op YouTube onder AfasiecentrumRdam. Muziek werkt ondersteunend voor mensen met 
afasie: muziek zit in de rechterhemisfeer opgeslagen en het beschadigde taalcentrum zit 
in de linkerhersenhelft. Op het einde van 2010 werken 55 deelnemers hard aan hun 
musical ‘Op de markt’ die verhaalt hoe iemand met afasie zich handhaaft op de 
weekmarkt. Het project is dermate belangrijk omdat 30 ervaringsdeskundigen 20 
nieuwkomers, die zich nog in de revalidatiefase bevinden, het zelfvertrouwen geven om 
hun geleerde vaardigheden in rollenspellen toe te passen. Dit geeft hen het benodigde 
zelfvertrouwen om het geleerde ook thuis en in hun eigen omgeving te gebruiken. De 
ervaringsdeskundigen hebben een voorbeeldfunctie voor anderen die zich nog volop in 
de trainingsfase bevinden. Vanaf januari 2011 tot 24 maart werkten 47 deelnemers en 
10 vrijwilligers intensief samen om de Musical ‘Op de markt’ op te kunnen voeren in het 
Isala theater in Capelle aan den IJssel, tijdens het benefietconcert van de Rotary Capelle 
aan den IJssel. Ze werden begeleid door mensen van het Vlaardings Musical 
Gezelschap.  

Meer dan vierhonderd toeschouwers konden donderdag 24 maart in het 
theater ervaren wat het is om deel te nemen aan het maatschappelijk leven als 

je communicatie- en/of motorische beperkingen hebt. Er werd nog lang 
nagepraat over de impact die afasie heeft op het dagelijks leven.  
Twee impressies: 

 

12 familie en vrienden,waren bij de musical.   

En allemaal zeer onder de indruk. 

Ze hadden eigenlijk nooit zo over gedacht,  

Wat een beroerte teweeg brengt. 

Ze waren vol bewondering. 

En ik nog het meest. 

Trots, super trots, ben ik op allemaal.  

Van Netty R. 

Locatiemanager Verpleeghuis  

Namens Tony (mijn man) en mijzelf willen 

we de collega’s, de vrijwilligers en bovenal 

de cliënten (die de musicalsterren waren) 

laten weten dat we heel erg hebben genoten 

van de musicalavond.  

De energie, trots en moed die de cliënten uitstraalden raakte ons echt en we hebben veel 

bewondering voor het geweldige resultaat. 

Bedankt voor deze bijzondere avond! 

 
 
De deelname aan Mont-Martre op het 
stadsplein te Capelle aan de IJssel op 2 
september gaf ons de gelegenheid met veel 
mensen in contact te komen en het werk van 
de Vrienden en het Praatatelier voor het 
voetlicht te brengen. 
Traditiegetrouw exposeerden we een maand 
in de bibliotheek te Capelle aan de IJssel.   
Vanaf oktober 2011 leverden de publiciteit 
rond de kerstkaartenactie en de verjaardags- 
kalender de nodige contacten op met 
anderen. 
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In 2011 werd het project stripverhaal afgerond met een opdracht aan studio Noodweer 
voor het professioneel uitgeven van het stripverhaal waarbij de jongere centraal staat. 
Hoe beïnvloedt het hersenletsel en de afasie van zijn vader het gezinsleven. De uitgave 
van het stripverhaal wordt medio 2012 verwacht. 

 
 

Getroffenen, mantelzorgers en ‘cliënt vrijwilligers’ voelen zich gesteund en zekerder:  

Gespreksgroepen: partners/mantelzorgers kunnen deelnemen aan een middag- of 
avondgroep (drie verschillende gespreksgroepen). Zoals deelnemers het uitdrukten: “Ik 
ken de inloopmiddagen voor mantelzorgers, maar deze gespreksgroepen gaan veel meer 
de diepte in” “Ik grijp alles aan om meer informatie en steun te krijgen, dan kan ik er 
weer een tijdje tegen.” “Hier begrijpen ze me tenminste. Het is gezellig en ik mag fouten 
maken” “fijn dat er aandacht is voor ons als partner, ik voel dat het me steeds zwaarder 
valt” Zowel mensen met NAH als hun mantelzorgers kunnen (naar behoefte) wekelijks of 
maandelijks lotgenoten ontmoeten en deelnemen aan gespreksactiviteiten. Beide 
doelgroepen kunnen hun horizon verruimen door deelname aan workshops, een 
informatieavond, een van de excursies, cursussen of de maandelijkse avondgroep in het 
Praatatelier. Vooral de excursies en de workshops voor families en paren, bieden 
professionele begeleiders een schat van informatie over de communicatie met naast 
betrokkenen en gedragspatronen binnen families, gezinnen. 

De stichting Vrienden sponsorde het 
zeilweekend in Friesland zodat de persoonlijke 
begeleiders van deelnemers slechts een kleine 
bijdrage aan het weekend hoefden te betalen. 
Het was voor de deelnemers en vrijwilligers 
een unieke ervaring in het bepalen van 
grenzen en het bewaken van energie om de 
negatieve gevolgen van overprikkeling te 
voorkomen. 
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Soms vragen vrijwilligers bijzondere aandacht. MEE benadert het Afasiecentrum 
regelmatig met de vraag of hun cliënt kan participeren als vrijwilliger met als doel een 
laag drempelige reïntegratie mogelijk te maken. In 2011 werden op deze manier 4 
mensen via vrijwilligerswerk toe geleid naar regulier werk, dank zij de begeleiding van 
het Praatatelier.  

 
Ontlasting mantelzorg 

De grens tussen zorg en welzijn is vaak niet scherp. Mensen kiezen soms voor een 
welzijnsvoorziening omdat een aanvraag voor zorg de nadruk legt op het onvermogen en 
de beperkingen. Bij welzijn staan de resterende mogelijkheden en het welbevinden 
centraal. 
Voor mantelzorgers (waaronder de partners en kinderen) is het cruciaal dat de 
getroffene zijn vaardigheden kan onderhouden, een dagstructuur en prikkels aangeboden 
krijgt. Het is belangrijk de mantelzorger te ontlasten door de getroffene structureel 
activiteiten aan te bieden. De relatie blijft afwisselend en levendig als beiden “in gesprek 
blijven”. Daarnaast is het voor de mantelzorger noodzakelijk om tijd, gelegenheid en 
ruimte te hebben om zijn eigen verhaal kwijt te kunnen. Het kunnen delen van 
ervaringen, successen, zorgen en verdriet met anderen die in eenzelfde situatie verkeren, 
is mogelijk in de partnergroepen, cursussen en mantelzorgbijeenkomsten.  
Tijdens de jaarlijkse Kerstlunch konden 153 deelnemers ervaringen uitwisselen. De 
vrijwilligers van de Vrienden kijken uit naar deze bijzonder Kerstlunch.  
 

Familiedagen, meeloopdagen voor jongeren en kinderen en familieweekend 

 

Afgelopen jaar namen 78 gezinnen: grootouders, ouders, jongere kinderen en jongeren 
deel aan drie speciaal voor hen georganiseerde activiteiten om ervaringen uitwisselen en 
te leren van elkaar. In 2011 werd het project de ‘musical, op de markt’ het middel om 
anderen te laten zien en onderling te bespreken wat het is om te leven met afasie in 
onze jachtige maatschappij. 
Mensen spraken na de voorstelling in het Isala theater, op Goede Vrijdag, in de 
meivakantie, tijdens het zeilweekend in juni, de familiedag eind oktober en het 
familieweekend in december elkaar over de veranderde situatie als één van de kinderen, 
één van de (groot)ouders, broer of zus hersenletsel krijgt met beperkingen in 
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communicatie, mobiliteit en/of cognitie. Middels ‘speelse’ of creatieve activiteiten werd 
non-verbale communicatie gestimuleerd. Samen doen en al doende ervaringen delen, is 
vaak belangrijker dan erover praten met een professional! Het onderstaande voorbeeld 
toont hoe een workshop ‘wensdoosje’ een gezin communicatieve ondersteuning biedt! 
Zaterdag 29 oktober werd in samenwerking de patiëntenvereniging en consulenten van 
MEE de familiedag georganiseerd. Deze dag werd bezocht door 75 mensen van 9 tot 81 
jaar. Voor jongere kinderen is een speelse activiteit aangewezen om begeleiding te 
kunnen bieden. Soms worden er min of meer ad hoc activiteiten georganiseerd om aan 
specifieke vragen te voldoen. (vb baby’tje meenemen en ervaren dat dubbeltaken niet 
meer lukken) 
 

Bijvoorbeelden: 

Signalen van een gezin dat moeder het contact verliest met haar kinderen omdat ze te 

‘moe’ is om iets met de kinderen te ondernemen resulteerde in een workshop 

‘wensdoosje’ . Vier kinderen uit verschillende gezinnen werkten onder professionele 

begeleiding met respectievelijk hun vader, moeder, grootmoeder en moeder en maakten 

gezamenlijk een ‘wensdoosje’ Het wensdoosje is een middel om thuis te bespreken wat 

je wilt eten en samen wilt koken. Mensen met NAH kunnen geen twee dingen meer 

tegelijk, dus als kinderen aangeven wat ze willen terwijl de (groot) ouder met iets anders 

bezig is, wordt het gevraagde niet opgenomen, dus vergeten  waardoor het kind het 

idee krijgt toch niet gehoord te worden en de communicatie opgeeft.  

Een Rotterdamse grootouder met een ernstige afasie over onmacht in de communicatie 

met zijn jonge (oppas) kleinkinderen. De kunstzinnig therapeut begeleidt moeder, 

grootvader en kleinkinderen bij het zoeken naar aangepaste non-verbale activiteiten, 

zodat het contact grootvader en kleinkinderen wordt hersteld.  

Het voorbeeld van vorig jaar van de moeder die weerstand voelde tegen een 

communicatieve professionele begeleider thuis zijn ook dit jaar toegepast in twee andere 

gezinnen via ambulante begeleiding. Bij dergelijke activiteiten is extra professionele 

begeleiding noodzakelijk om dit proces in goede banen te leiden.  

 

Het familieweekend Nieuwe Levensstijl = Participatie van  9 tot 11 december in het 
aangepaste vakantiecentrum ECR Groot Stokkert in de bossen van Wapenveld had een 
tweeledig doel. De AVN (patiëntenvereniging) had het Afasiecentrum Rotterdam 
gevraagd mee te werken aan het project NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Het is 
een methode die gebruikt wordt bij coaching en het team wilde zelf ervaren wat het 
effect is van bloktrainingen in enkele dagen. Teamleden (Greet, Claudia, Mia, Marian) 
kregen scholing in NLP en hebben de methode aangepast voor mensen met een ernstige 
afasie. In december werkten ze succesvol in een pilot weekend met een groep 
enthousiaste “proefkonijnen”. Een deel van deze mensen gaat in 2012 weer mee voor 
een vervolg.  

Voor deelnemers stonden onderstaande doelen centraal:  
Na de revalidatie wordt in het Afasiecentrum geoefend om beter te 
communiceren en zelfredzaam te zijn. Regie nemen over je leven: dat 
vraagt om keuzes, zowel voor iemand met afasie als voor de partner, 
kinderen of andere betrokkenen. 
 
Iedere deelnemer werkte in dit weekend aan zijn 

eigen doelen, zijn eigen dromen. Wat wil hij of zij anders in ons gezin? 
Hoe kunnen zij dat met elkaar in de daad omzetten? Men besprak 
concrete stappen waar men thuis mee aan de slag kan. 
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Doelen van het project “Nieuwe Levensstijl = Participatie”  

- samen met anderen naar zijn eigen leven kijken, 

- ervaren dat men er niet alleen voor staat, 

- hulp krijgen bij het bespreken van keuzes of kleine verbeterpunten voor thuis 

- samen doelen stellen waar men als gezin aan kunt werken.  
 

 
 
Het familieweekend Nieuw Leven = Participeren was een samenwerkingsverband 
tussen de professionele zorg van het Afasiecentrum, de coördinator Praatatelier en de 
Stichting Vrienden van het Afasiecentrum. Middels de coachende manier van werken, 
de deelname van het hele gezin en het loskomen van je eigen alledaagse 
beslommeringen kan tijdens dit pilot weekend kon een verdieping plaatsvinden, die lang 
doorwerkte gedurende het dagelijkse leven.  
 
Het bestuur is verheugd een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van het 
Afasiecentrum dat inmiddels ruime ervaring heeft opgebouwd met deze geïntegreerde 
werkwijze. De expertise en de kennis van de professionals worden geïntegreerd in 
activiteiten van het Praatatelier waardoor ook mensen zonder indicatie gebruik kunnen 
van de vangnetfunctie van de collectieve voorziening Praatatelier. Deze succesvolle 
manier van werken kan alleen worden gehandhaafd met subsidie vanuit de gemeenten 
en de financiële steun van onze stichting.  
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Ervaringsdeskundigen hebben meerwaarde 

Om het uitgangspunt - mensen leren het meest van anderen die in eenzelfde situatie 
verkeren - overeind te houden, is het belangrijk dat ervaringsdeskundigen blijven 
participeren in de oefengroepen. Nieuwe cliënten kunnen zich optrekken aan de 
vooruitgang en ervaringen van iemand die al langer afasie heeft. Voor 
Ervaringsdeskundigen is het helpen van anderen heel wezenlijk, want zij ervaren dan dat 
ze nuttig en zinvol bezig zijn. Ze leren er zelf ook van. In 2011 namen 296  
ervaringsdeskundigen deel aan activiteiten.  
De excursies, workshops, cursussen, het zeilweekend, de familiedag op 29 oktober, het 
regio overleg afasie en het familieweekend ‘Nieuw Leven = Participeren’ bieden mensen 
met NAH en hun begeleiders kansen om de participatie van zowel mensen met afasie als 
hun mantelzorgers te bevorderen.  
Ook de kerstlunch in de Keizershof en de traditionele oliebollen inloop, nodigen uit tot 
gesprek en wederzijds begrip tijdens de jaarlijkse afsluiting voor deelnemers, 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
 

 
Conclusies   

De activiteiten van het Praatatelier worden ingebed binnen de bestaande structuren van 
het Afasiecentrum. Voor de creatieve workshops en schilderscursussen door 
professionele kunstenaars vraagt de Stichting Vrienden  subsidie aan bij de Stichting 
Marline Fritzius. (zie bijlage 1 voor meer bijzonderheden) 
Om de welzijnsactiviteiten in de toekomst te kunnen borgen wordt voor de activiteiten 
die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een beroep gedaan op 
een structurele subsidie van de gemeenten van de deelnemers.  
Om bijzondere welzijnsactiviteiten zoals de vakantiereis, de kaartenactie, grootschalige 
excursies en bijzondere grotere projecten te organiseren en financieel mogelijk te maken 
werd de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum ingeschakeld. 
Het succes van het Praatatelier 2011 laat zien dat  

- er behoefte is aan een aparte welzijnsvoorziening voor mantelzorgers en mensen met 
NAH en communicatiebeperkingen. Voor deelname was geen indicatie nodig en 
deelnemers stonden zelf in voor hun vervoer naar de activiteit. De gestelde 
doelstelling dat er 2011 200 mensen deelnemen aan activiteiten is ruimschoots 
overschreden 

- activiteiten plaats moeten vinden in een rustige en gestructureerde omgeving, 
waarbij mensen de tijd en de ruimte krijgen om de informatie te begrijpen.  

- mantelzorgers behoefte hebben aan zowel gerichte cursussen als thema-
bijeenkomsten die ingaan op de verwerking en het ‘zorgen’ voor jezelf.  

- er vooral vraag is naar activiteiten die ondersteuning bieden aan het communiceren 
met de gehandicapte partners en kleinschalige groepsactiviteiten met een 
ontspannen karakter. Vooral de persoonlijke benadering wordt erg gewaardeerd.  

- de financiële bijdrage van de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum nodig is om 
bijzondere (en vaak eenmalige) activiteiten te kunnen realiseren 
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Toelichting op de financiële resultaten 

 

Het bestuur is verheugd te mogen constateren dat de “Vrienden” een constructieve 
bijdrage kunnen leveren aan het uitvoeren en ontwikkelen van activiteiten door het 
Praatatelier en het Afasiecentrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). 
In 2011 heeft de Rotary Capelle aan den IJssel een benefietavond georganiseerd in het 
Isala theater waarvan de netto-opbrengst van € 5.000 is geschonken aan de Stichting 
Vrienden van het Afasiecentrum. 
Onze stichting is als erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om die reden 
streven wij er naar onze financiële reserve niet te groot te laten zijn. In dit verslagjaar is 
die reserve met € 5.500 afgenomen. De stichting is financieel gezond, terwijl de risico’s 
voor de stichting beheersbaar zijn.  
 
Voor zover nu te overzien zullen de voor 2012 geplande activiteiten gefinancierd kunnen 
worden uit de voorziene inkomsten vanuit subsidies, kaartverkoop en van donateurs.  
Voor de ontwikkeling van een stripverhaal voor jongeren om het leven met NAH voor 
zowel betrokkene als diens gezin en kinderen beter te kunnen uitleggen, is in 2012 een 
reservering van circa € 8.000 getroffen. 
 
 

Tot slot 

 
Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft grote waardering voor de innovatieve, 
betrokken en creatieve wijze waarop vrijwilligers en teamleden van het Praatatelier en 
Afasiecentrum hun taak vervullen. Dank zij hun inzet is het mogelijk de in de bijlage 
beschreven activiteiten te realiseren. 



 

Bijlage 1.  Resultaten van het Praatatelier 2011 
 

De cursief vermelde resultaten konden gerealiseerd worden dank zij de steun van de Vrienden  
 

Activiteiten participatie + overige: informatie, werving en aanmelding  

Doelstellingen          Acties en prestaties 2011 

Doelgroepen zijn geïnformeerd Praatatelier nieuwsbrief + www.afasiecentrum.nl/rotterdam  
9 nieuwsbrieven zijn verschenen 

Buitenstaanders informeren, 
zodat mensen zich kunnen 
aanmelden 

Persberichten  worden 4 weken van tevoren aangekondigd 
en op de site verspreid 
+ 3 keer per jaar werd de activiteitenfolder verspreid 

Behoefte deelnemers in kaart Vragenlijst behoefte peiling is eind december 2011gebeurd 

 

Rotterdamse en Capelse 

burgers informeren over het 

leven met beperkingen en de 

gevolgen voor het familie en 

gezinsleven 

 

 

 

 

Jongeren inzicht geven in het 

leven met NAH 

 

 

 

Samen kerst vieren 
 

middels Informatiebijeenkomsten en lezingen  
- 24-03: Isala theater: 457 mensen 

- 31-03 lezing symposium: 110 mensen 

- 18-05 Cursus Gespreksboek: 35 prof. 
- 31-05 lezing NAH netwerk Zuid   Holland: 45 mensen 
-  03-09 info- stand Mont – Martre: 85 geprekken  

-  3 middagen Cursus ZLP + cliëntgroepen informeren 
- december maand expositie bibliotheek 16 gesprekken 

 
Maatschappelijke stages aanbieden 
2 scholen (Passie R’dam en RonCalli Mavo) + 
vakantiekracht (16 jarige van Comenius + 2 jonge meiden 
van 14 jaar die drie dagen vrijwilligerswerk doen in de 
vakantie (snuffelstage) 
 
Ervaringsdeskundigen krijgen de kans en het vertrouwen om 
‘lotgenoten’ te laten delen in hun vaardigheden 
De kerstlunch werd door 142 deelnemers bijgewoond. 
 

 

 

Activiteiten m.b.t. ondersteuning mantelzorg dwz bieden van excursies, workshops, 

partnergroepen, cursussen afasie & schilderen; familiedagen en  jongeren 

Doelstellingen:  

Mantelzorgers en betrokkenen kunnen dagelijks terecht met hun specifieke vragen bij 
professionele medewerkers 
Mantelzorgers weten zich gesteund en kunnen bijvoorbeeld tijdens excursies ervaren 
hoe professionele medewerkers met hun familielid communiceren en of omgaan met 
aan NAH gerelateerde problematiek. 
Bereikte resultaten in 2011 

Er is een telefonisch spreekuur ingesteld, om de drempel voor mantelzorgers te verlagen 
en te kunnen bellen zonder activiteiten te storen. Dagelijks wordt het Afasiecentrum 
gebeld voor ondersteuning en /of advies m.b.t. NAH gerelateerde problematiek. 
In 2011 vonden 475 telefonische consulten plaats.  

Tijdens en na afloop van alle hieronder genoemde activiteiten treden medewerkers in 
gesprek met betrokkenen bij de NAH problematiek. Zo’n 1000 mantelzorgers worden 
op informele manier bereikt tijdens excursies, cursussen, exposities en informatie- en 
kunstmarkten. 
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Meeloopdagen (goede vrijdag, een dag in de meivakantie, het zeilweekend van de Stg. 
Vrienden en de  familiedag boden tot november 157 gezinsleden de onmisbare 
ondersteuning tijdens ‘gewone’ activiteiten waar samen doen centraal staat. 
 
Het familieweekend NLP in december 2012 was een pilot en had een dubbel doel, Voor 

de deelnemers waren de doelstellingen: verkrijgen van inzicht in verleden, heden 

toekomst, het formuleren van de gewenste situatie, hulpbronnen en hindernissen inzake 

maatschappelijke participatie van 6 gezinnen (25 deelnemers+ 5 participerende 

begeleiders) Voor het Afasiecentrum was het een aanzet tot onderzoek naar effectiviteit 
naar begeleiding. Is het effect van de interventie voor het ‘systeem’ (getroffene, familie 
en/of naast betrokkenen) groter bij het aanbieden van een cursus in het weekend dan 
bij eenzelfde soort cursus die wekelijks wordt aangeboden. Dit project loopt in 2012 
door. 
Budget: € 4.000 inclusief scholing teamleden, uitvoeren activiteiten en verblijfskosten. 

(€ 1000 Praatatelier subsidie, € 1800 Vrienden, € 2000 professionele zorg 

Afasiecentrum voor scholing teamleden / vrijwilligers. € 200 eigen bijdrage) 

 

Excursies 

1:  op 19-01 tentoonstelling ‘Body Worlds’ in Rotterdam. De excursie werd 
gesponsord door RRAS:  19 deelnemers  Verkeersveiligheid in praktijk toe laten passen 
en zorgden voor elkaar in de kleine groepjes tijdens een cursus ‘schetsen’. 
2.  op 17-02 met metro naar Kunsthal tentoonstelling van Evard Munch in 
Rotterdam:  geannuleerd vanwege te weinig belangstelling 
3.  op 21-03 Ikea in Barendrecht: 7 deelnemers gingen voor het eerst alleen een 
warenhuis in en leerden op een afgesproken punt te verzamelen zonder persoonlijk 
begeleider. 
4.  op 24-03 Rotary Theatre Night in Isala-theater: 25 deelnemers, die zelf een 

musical uitvoeren met ondersteuning van 10 ervaringsdeskundigen. Zij werden 

ondersteund in decorstukken maken, props maken, muzikale ondersteuning. Bepaalde 

zelf het onderwerp. Schreven de teksten,  zochten de gezongen liedjes, leerde in een 

band spelen  en/of instrument,   

Als bezoekers van de voorstelling: 450 toeschouwers: ongeveer 100 bekenden (ex-

deelnemers, familieleden of vrienden van de deelnemers en professioneel betrokkenen 

+ 350 mensen van buitenaf.   
5.  op 19-04 bezoek trouwerij van medewerker in Willemstad: 18 deelnemers, die 
samen voor de organisatie en uitvoer gezorgd hebben. Zij hebben kunnen ervaren en 
oefenen met samenwerken, afspraken maken en uitvoeren . Er was professionele 
begeleiding aanwezig. 
6.  op 27-04 Tuinwandeling in Arboretum Trompenburg Rotterdam: 16 deelnemers 
konden genieten van de natuur en vertellen over hun botanisch ervaring. Er werd 
geoefend met zelfstandig vervoer regelen. Er ging professionele begeleiding mee. 
7.  op 13/15-05 Zeilweekend in Friesland 14 deelnemers. Een deelnemer ervaarde 

dat het zeilen teveel prikkels gaf en moest van boord. Een begeleider van het 

Praatatelier volgde de boot vanaf de kant met de auto en kon tijdens de ritten ‘coachen’ 

zodat de vervelende ervaring een leerzame werd. De overige deelnemers en de 

thuisblijvende deelnemers in het Afasiecentrum en dagbesteding kregen de wijze les dat 

het doed is je grenzen te bewaken als je NAH hebt, om negatieve gevolgen (epileptisch 

insult en emotionele uitputting) te voorkomen.  

8  op 24 -05 Rondtoeren en varen in de Biesbosch nabij Dordrecht met RRAS- 
sponsoring: 47 deelnemers met motorische en communicatieve beperkingen en hun 
mantelzorgers. Iedereen ontmoeten elkaar en wisselden ervaringen uit. Samen genieten 
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van een dag uit en ervaren dat het mogelijk is om op het dek te komen en in de 
buitenlucht te genieten van het water.  
9.  op 21-06 Uitwaaien in Kijkduin met koffiedrinken in Atlantic hotel  en 

strandrolstoelen + rolstoelbus + uit eten: 28 deelnemers en hun mantelzorgers hebben 

ervaren dat een dag aan zee met handicap mogelijk is. 

Twee Wombats werden gehuurd en rolstoelafhankelijke deelnemers  konden tot in het 

water komen met hulp van de begeleiders. Vier mensen gingen voor het eerst mee naar 

buiten en ervaarden dat het voor ons  ‘gewoon‘  is om je grenzen te verleggen en 

buiten te komen ondanks je handicap. Drie mensen met motorische beperkingen liepen 

met begeleiding (een menselijke stok) op het strand. (hun eifeltje of stok zakt weg in 

het water) Op het harde zand konden ze zelfstandig staan en het water aan hun voeten 

voelen. Het feit dat mensen met beperkingen nieuwe uitdagingen durven aan te gaan 

nemen ze mee in hun dagelijks leven. ’s Middags gingen 20 mensen zelfstandig 

winkelen in Kijkduin en ’s avond gaat de groep gezamenlijk uit eten. Mensen durven in 

groep meer en zien dat ook uit eten gaan voor herhaling vatbaar is (durven voortaan 

ook aan te wijzen op de kaart wat ze willen hebben, maken zelf keuzes en laten een 

briefje zien met de vraag of het vlees in de keuken gesneden kan worden. Jaarlijks 

ervaart het personeel de waarde van deze excursie in het kader van verleggen van 

grenzen. Het aantal deelnemers aan deze excusie wordt beperkt tot dertig om alle 

deelnemers voldoende individuele begeleiding te kunnen geven.  
10.  op 11-07 Excursie met workshop naar en in bloementuin in 

Lekkerkerk aan den IJssel “We hebben mooie bloemen geplukt, geschilderd en 

geproefd. Elly heeft de workshop bloemen  begeleidt. Het was een hele leuke en 

zonnige dag in de tuin van Marjan en Joke in Lekkerkerk. Zeker voor herhaling 

vatbaar. Ik durf weer in de tuin te lopen en mee naar buiten te gaan. Ik schaam me 

minder. ” 
11.  op 22/24-08 Jeu de boule -competie gespeeld op de Beemsterhoek: 
15 deelnemers. Men heeft kennis gemaakt met het spel e de spelregels. Tevens konden 
de ervaren deelnemers de anderen ondersteunen. Het leren van de  spelregels en 
beheersen/ontwikkelen  van de motoriek vonden deelnemers goed. Het spelen in teams 
bevorderde de samenwerking. 
12.  op 01-09 Paleis het Loo fototentoonstelling ‘Maxima, 10 jaar in Nederland’ : 18 
deelnemers, waarvan samen met 5 deelnemers met de trein gereisd. Zij hebben zelf het 
vervoer naar en van het station geregeld, een kaartje kopen bij de automaat. Er was 
professionele begeleiding aanwezig. 
13.  op 03-09 Grand Montmartre in Capelle aan den IJssel: 78 deelnemers. Zes 

deelnemers hebben in het openbaar laten zien dat men met een beperking veel kan. 

Verder hebben zij in het openbaar met mensen gesproken, wat een goede oefening is. 

14.  op 16-09 Actief op de Beemsterhoek, spelmiddag: 8 deelnemers organiseerden: 
schreven brieven met uitnodiging, stelden programma op begeleiden de middag en 
bereidden zich zo voor om in de toekomst elders vrijwilligerswerk te kunnen doen.  
15.  op 08-10 Oude Ambachten in Terschuur met RRAS-subsidie: 36 deelnemers.  
Een dagtocht naar museum de oude ambachten in Terschuur. Voor het eerst alleen op pad  

SPANNEND ook voor mijn man.  leuke en gezellige dag   prima  verlopen. veel gezien en een 

lekkere lunch. De thuiskomst op de Reigerlaan, vergezeld van warme soep en quiche was een 

heerlijke afsluiting van deze mooie dag. Man was er al goed gegaan?? ZEKER 

17.  op 08-11 Bezoek aan Maritiem Museum in Rotterdam: 19 deelnemers. Tijdens 
het bezoek hebben 8 deelnemers geoefend met het reizen met de metro. Voor een 
aantal was dit reizen de 1ste keer met hun beperking. Er was begeleiding aanwezig.  
18.  op  29-11 pannenkoeken bakken op de Beemsterhoek: 18 deelnemers. 
Deelnemers hebben zelf alle voorbereidingen gedaan van plan van aanpak tot 
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boodschappen en uitvoer. (voorbereiding om vrijwilliger te kunnen worden voor 6 
deelnemers) 
19.  op 12-12 Kerstshoppen in Zoetermeer; 11 deelnemers. Gesponsord door taxi 
St.-Job 
20.  op 15-12 kraam op de kerstmarkt in Zorgcentrum Crimpenersteyn in Krimpen 
aan de IJssel veel bezoekers en veel gepraat over met een hand knutselen, 
21.  op 30-12 Oliebollen in loop op de Reigerlaan: 54 mensen die naar de inloop 
kwamen. 
 

 

Juni 2011 Zeilweekend:  12 deelnemers gesubsidieerd via de Vrienden van het 

Afasiecentrum 

met als doelstellingen: Actief zeilen, inschatten eigen kunnen, grenzen van eigen 

kunnen bewaken en inzicht in belastbaarheid en wat te doen bij overprikkeling.  

 

Beeldend communiceren  
Doelstellingen 
 

Beeldend communiceren geeft mensen met talige beperkingen de mogelijkheid zich te 
uiten en op non-verbale wijze in contact te komen met de samenleving. 
Het activeren van de motorische kernen in de hersenen door middel van tekenen, 
schilderen en boetseren is belangrijk omdat  ‘motorische schrijfbewegingen en 
beeldvorming in de hersenen op deze wijze makkelijker verloopt.   
Ervaringsdeskundigen krijgen de kans en het vertrouwen om ‘lotgenoten’ te laten delen 

in hun vaardigheden. 

 
Wekelijks kan een Ervaringsdeskundige kunstenaar aan minimaal 5 mensen schilder- of 

boetseercursus geven = 125 uur schilderles door kunstenaar 

(het inzetten en betalen van kunstenaars gebeurd vanuit de subsidie van de Stg Marline 

Fritzius en wordt niet gefinancierd door de subsidie van de gemeente).  

Er is steeds een professionele medewerkers aanwezig vanuit het Praatatelier om extra 

begeleiding te geven of in te kunnen grijpen in geval van calamiteiten. 
 
Resultaten 2011:Resultaten 2011:Resultaten 2011:Resultaten 2011:    
Alle geformuleerde doelstellingen werden behaaldAlle geformuleerde doelstellingen werden behaaldAlle geformuleerde doelstellingen werden behaaldAlle geformuleerde doelstellingen werden behaald    
maandag 03-01 tot 19-12 van 12.45 u tot 15.15 u tekenles door F. Tollenaar: 6 deelnemers 
donderdag 06-01 tot 29-12 van 12.45 u tot 15.15 u boetseren door Claudia Kirchner:  

6 deelnemers.  Ook ondersteunt zij twee ervaringsdeskundigen uit Capelle. 
vrijdag 07-01 tot 11-02 van 12.45 u tot 15.15 u schilderles door E.Kern: 14 deelnemers 
vrijdag 18-02 tot 25-03 van 12.45 u tot 15.15 u schilderles door R. van Geijn: 

14 deelnemers 
woensdagmiddag 06-04 tot 27-04 van 13.00 u tot 15.00 u beeldhouwen door Nel Boerma: 
 5 deelnemers waarvan ook 1 partner/ mantelzorger. 
vrijdag 01-04 tot 6-05 van 12.45  tot 15.15 u schilderen door C. v. Nijnatten:  
 14 deelnemers 
vrijdag 13-05 tot 17-06 van 12.45 u tot 15.15 u schilderen door R. van Geijn:  
 13 deelnemers 
donderdag 16-06 tot 14-07 van 12.45 tot 15.15 u boetseren met N. Hagman: 7 deelnemers 
vrijdag 27-08 tot 01-10 van 12.45 u tot 15.15 u schilderles door E. Kern:17 deelnemers 
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vrijdag 29-10 tot 03-12 van 12.45 u tot 1.15 u schilderles door E. Kern: 15 deelnemers 
van vrijdag 10-12 tot 17-12 van 12.45 u tot 15.15 u schilderles door C. Nijnatten:  
 15 deelnemers 
    
Wekelijks Wekelijks Wekelijks Wekelijks nemen 35 deelnemers deel aan Muziek en Zang. Via melodische zinnen, dialogen 
in rollenspellen, eenhandig muziek maken en samenzang vergroten ze hun mogelijkheden tot 
communicatie 
    
Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks zijn er partnergespreksgroepen voor drie verschillende groepen waarbij ze 
ervaringen kunnen uitwisselen, leren omgaan met verlies. De gespreksgroepen kunnen ook 
vallen onder ondersteuning mantelzorg, maar de doelstelling is hier toch echt het verdiepende 
gesprek aangaan 
    
CursussenCursussenCursussenCursussen    
De psychologe/creatief therapeut begeleidde een cursus Âcreatief communiceren voor parenÊ,  
De avonden Âleven met verliesÊ voor partnersÊ werd door 14 mensen gevolgd en aangeboden 
met hulp van een vrijwilliger die tevens biografisch consulent is. (Vanaf 04- tot 22-10) 
Maandelijks vinden 3 partnergroepen plaats voor 45 partners. 
De logopedist werd ingeschakeld om  een informatieve avond te begeleiden op 10-11:  
6 deelnemers    
    
WorkshopsWorkshopsWorkshopsWorkshops    
    
Doelstellingen          Tijd  en Resultaten 

Workshops gevent mensen 
met talige en/of motorische 
beperkingen de mogelijkheid 
zich te uiten en op non-
verbale wijze in contact te 
komen met de samenleving. 
 
Het activeren van de 
motorische kernen in de 
hersenen door middel van 
creatieve vaardigheden, 
tekenen, schilderen en 
boetseren is belangrijk 
omdat  ‘motorische 
(schrijf)bewegingen en 
beeldvorming in de 
hersenen op deze wijze 
makkelijker verloopt. Dit 
heeft een positieve invloed 
op de communicatie thuis 
 

Wekelijks op woensdag eenhandig figuurzagen  
 van 5-1 tot 23-12: 8 deelnemers 
19-01 workshop ‘Schetsen” op expositie bodyworld:  

         7 deelnemers 

10-02 workshop Paperart: maken van props voor   

         musical ‘op de markt: 8 deelnemers 

07-03 decorschilderen Artami in Krimpen a/d IJssel: 

 10 deelnemers 

18-04 Bloemschikken: 9 deelnemers 
01/07-06 Eigen kruidentuin maken in een bak:  
  7 deelnemers 
11-07 Workshop bloemen schetsen in Bloementuin 

 Lekkerkerk: 8 deelnemers 

21-09/ 05-10 Cursus mozaïek houder voor   
 waxinelichtje: 10 deelnemers. 
08-11 Schepen schetsen in het Maritiem Museum  

  Rotterdam: 14 deelnemers 

12-12 workshop kerstkrans maken: 19 deelnemers 
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Activiteit Gespreksgroepen met onder meer beeldend communiceren en de deelname van 

ervaringsdeskundigen aan gespreksgroepen 

 

Doelstellingen          Acties en prestaties 

Mensen met talige beperkingen 
krijgen de mogelijkheid zich te 
uiten en op non-verbale wijze in 
contact te komen met de 
samenleving. 
 
Ervaringsdeskundigen krijgen de 
kans en het vertrouwen om 
‘lotgenoten’ te laten delen in hun 
vaardigheden. 

Beeldend communiceren zie boven 
Wekelijks kan een Ervaringsdeskundige kunstenaar 
aan minimaal 5 mensen tekencursus geven = 125 
uur tekenles door kunstenaar 
Er is steeds een professionele medewerkers 
aanwezig vanuit het Praatatelier om extra 
begeleiding te geven of in te kunnen grijpen bij 
calamiteiten.  

Via melodische zinnen, dialogen 
in rollenspellen, eenhandig muziek 
maken en samenzang vergroten 
ze hun mogelijkheden tot 
communicatie 

nemen 30 deelnemers deel aan Muziek en Zang. 
Via melodische zinnen, dialogen in rollenspellen, 
eenhandig muziek maken en samenzang vergroten 
ze hun mogelijkheden tot communicatie 
 

    
    
    
    
Bijlage 2 verslag door deelnemers 

 

Met de Vrienden van het Afasiecentrum zeilen met catamaran de Beatrix  

 
Het is de tweede keer dat het Praatatelier van het Afasiecentrum Rotterdam ging zeilen 
met Sailwise, een organisatie die uitdagende watersportvakanties organiseert voor 
mensen met een beperking. De Vrienden van het Afasiecentrum sponsorden deze 
excursies.  
 
In het weekend van 13 mei t/m 15 mei 2011 zijn 12 deelnemers in Elahuizen aan boord 
gegaan.  
Wij werden hartelijk ontvangen door de schipper van de Beatrix, Petra van de Plas, en 
een vrijwilliger, Kees, van de organisatie zelf. De accommodatie was ruim bemeten en 
goed verzorgd. Ook de professionele begeleiding vanuit Sailwise was uitstekend; een  
goede schipper met mensenkennis en veel ervaring met mensen met een beperking, 
hoewel zij weinig ervaring had met mensen met afasie. Begeleiding vanuit het centrum 
was dus zeker nodig om sommige “gevolgen” van NAH beter te kunnen uitleggen zoals 
bijvoorbeeld het  “inschatten van eigen kunnen” van sommige cliënten en het 
communiceren met pen en papier. 
   

Met veel enthousiasme 
werd er de eerste dag 
gestart met een vaarplan 
voor die dag. Een tocht die 
via Stavoren over het 
IJsselmeer zou gaan en 
later  via de binnenwateren 
van Friesland weer terug 
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naar Elahuizen. Er was veel wind, en daardoor op het IJsselmeer ook hoge golven. 
Iedereen heeft ontzettend van dit weekend genoten en dat namens alle deelnemers dit 
weekend zeker voor herhaling vatbaar is. Het is mooi om te zien en te ervaren dat 
iedereen (die hier zin in had) mee kon doen aan alle activiteiten op de boot en dat zij 
door de bemanning van de boot hiertoe ook echt uitgedaagd werden. 
Groeten vanuit het Praatatelier Marian Tullemans 
 
Hieronder leest u een impressie van twee deelnemers 
Ute, Paul en Edwin hebben zeilboot gevaren. 
Ute heeft naar Elahuizen en Friesland gerijden. 
De boot ligt aan de kade 
Petra en Kees hebben vrijdag ,zaterdag en zondag zeilboot gevaren. 
Het is een goede zeilweekend; De is een windkracht een 3. 
De Beatrix heeft veel accommodaties 
Dat een slaapkamers zijn goed en dat de badkamer zijn uitstekend. 
De boot zijn uitstekend. De zeilen waren uitstekend 
De Beatrix biedt plaats aan twaalf gasten en Petra en Kees. 
Het schip heeft 14 gasten.   
In de kajuit valt scheepsuitrusting te beoordelingen. 

De vaartuig haalt de snelheid te beperken.  
De kajuit wachten hun hulp. 
Instappen was moeilijk. 
Ik zit op stoel.   
 
De BBQ waren uitstekend met carbonnetje met sausje worden snel lekker. 
Het meegenomen vlees hadden veel vitaminen. en gezond  
 
Petra heeft IJsselmeer bezeilen. 
Wij hebben met zeilboot en meer gevaren. 

Edwin heeft met zeilboot geknoopte touwen 
De route varen van Paul was teleurstellend. 
De boot was verandert, de vlaggen zijn verandert.  
De spinaker zeilt op de wind.  
In de kajuit valt een loskoppelen ruimte (kajuit was gebouwd tussen de twee 
glijders van de catamaran) 
 
Zeilen, weekend was fantastisch 
Groeten van deelnemers Paul en Edwin.  
 
 


