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Stichting Vrienden van het Afasiecentrum

brengt licht in de wereld van afasie…
Mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun
mantelzorgers kunnen terecht voor bijzondere activiteiten in
het Praatatelier. Bij veel mensen met NAH is de communicatie
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. De Stichting Vrienden van het Afasiecentrum
spant zich in om het welzijn van mensen met afasie en hun
naasten te bevorderen door bijzondere activiteiten van het
Praatatelier te faciliteren.
Onze folder illustreert onze visie op het gebied van welzijn,
eigen kracht en samenwerking: de weg is lang en je kunt het
niet alleen. In 2015 kijken we terug op een geslaagde
barbecue voor de vrijwilligers, een zeilweekend, de creatieve
deelname aan het feest van de Geest, diverse exposities en
kunstmarkten en een feestelijke Kerstlunch voor 110
deelnemers bij Van der Valk in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Het Praatatelier, onderdeel van het Afasiecentrum Rotterdam e.o. biedt een vangnet en
welzijnsactiviteiten. Het Afasiecentrum, een expertisecentrum is gespecialiseerd in
herstelgerichte zorg (behandeling en begeleiding) aan mensen met communicatiebeperkingen
en hun naasten. Het biedt informatie en behandelexpertise op het gebied van communicatie en
resocialisatie en organiseert in het Praatatelier lotgenotencontact, cursussen en ontspannende
activiteiten. Groepsvorming en informele zorg van cliënten en ervaringsdeskundigen 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. Zo wordt er
in 2016 een thema-avond over hersenletsel in het Isala theater georganiseerd in
samenwerking met het Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond.
Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af voor het gevoerde beleid van 1 januari tot
31 december 2015 en spreekt zijn waardering uit voor allen die het Praatatelier mogelijk
maakten.
Capelle aan den IJssel, 28 april 2016.
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Bestuurssamenstelling
In 2015 hebben de onderstaande bestuurswisselingen plaatsgevonden:
De heer J.G. Trapman trad af en droeg zijn functie van penningmeester over aan
de heer R. Verzijl. Het bestuur kon een nieuw lid welkom heten: de heer Cees Donker.
Eind 2015 bestond het bestuur uit:
De heer A. Oster
voorzitter
Mevrouw M.A.H. Verschaeve
secretaris
De Heer R. Verzijl
penningmeester
Mevrouw J. Overbosch
lid
Mevrouw A.J. van Waarde
lid
De heer C. Donker
lid
Allen zijn gezamenlijk bevoegd.

Activiteiten die de participatie ondersteunen
De Stichting Vrienden van het Afasiecentrum steunt het werk van het Praatatelier dat
ondersteuning en begeleiding biedt aan mensen met NAH en hun mantelzorgers. 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.
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 hebben moeite met communiceren door hun blijvende beperkingen.
Men kan niet of moeilijk spreken, schrijven, lezen of begrijpen wat er wordt gezegd. Soms
heeft iemand motorische beperkingen (verlamming). Anderen hebben moeite met het
geheugen, het nemen van initiatief, plannen & organiseren, twee dingen tegelijk doen en/of
zich concentreren. Hierdoor is deelname aan reguliere welzijnsactiviteiten niet zonder meer
mogelijk, want de omgeving begrijpt de gedragsveranderingen niet.
Het is wenselijk deze activiteiten gedurende een periode te kunnen doen in een veilige
omgeving waar begrip is voor de beperkingen en men bovenal oog blijft houden voor iemands
mogelijkheden, deze uitvergroot en centraal stelt. Immers vanuit het gevoel van
zelfvertrouwen kan men de ‘patiëntenrol’ achter zich laten.
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 de excursies met kunstworkshops wordt
de donatie van de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum aangevuld met eigen bijdragen
van de deelnemers. Het is voor onze stichting een voorwaarde dat er een professioneel
geschoold personeelslid meedoet/meegaat met een activiteit zodat de meerwaarde voor
deelnemers wordt geborgd.
De groep Muziek en Zang deelde al vaker zijn ervaringen delen met anderen. Hun filmclip
“Passie” die gemaakt is in samenwerking met deelnemers beeldende kunsten is te zien op
YouTube onder AfasiecentrumRdam.
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Muziek werkt ondersteunend voor mensen met afasie: muziek zit in de rechterhemisfeer
opgeslagen en het beschadigde taalcentrum zit in de linkerhersenhelft. Ook dit jaar voorzagen
ze de Kerstlunch van een muzikaal intermezzo.
Het stripverhaal ‘Alles anders?’ waarin de ervaringen van deelnemers en hun gezin zijn erin
verwerkt, is nog steeds te bestellen op www.afasie.nl/praatatelier, werd. De opbrengst van het
boekje wordt gereserveerd om een eventuele herdruk te kunnen realiseren. Het boekje laat
zien dat het ook voor gezinsleden soms lastig is deel te nemen aan het maatschappelijk leven
als een van je ouders communicatie- of motorische beperkingen heeft.

Deelnemers aan activiteiten van het Praatatelier zijn onder begeleiding van de coördinator
Praatatelier en vrijwilliger Riet in 2012 gestart met hun eigen digitale nieuwsbrief. Op de site
www.sites.google.com/site/praatatelier01 leest u hun bijdragen.
Elk jaar exposeren deelnemers van het Praatatelier in de bibliotheek te Capelle aan den IJssel.
Dit jaar werd het gecombineerd met de afsluiting van het lustrumjaar.

Ontlasting mantelzorg
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.
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. Middels participerende observaties en informele gesprekken kan
men 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.
Voor meer inhoudelijke gegevens over de activiteiten van het Praatatelier verwijzen we naar
hun jaarverslag 2015.
Familie en meeloopdagen voor jongeren en kinderen
Ook in 2015 konden gezinnen: grootouders, ouders, jongere kinderen en jongeren deel nemen
aan drie speciaal voor hen georganiseerde activiteiten om ervaringen uitwisselen en te leren
van elkaar. Tijdens de familiedagen en weekenden werd gesproken en gelachen om de
veranderde situatie als één van de (groot)ouders, broer of zus hersenletsel krijgt met
beperkingen in 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!
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STICHTING VRIENDEN VAN HET AFASIECENTRUM
JAARREKENING 2015
Balans per 31 december 2015

Activa
Voorraad kaarten/ kalenders
Debiteuren
ING-bank
ING-spaarbank
Kas
Totaal

31-12-15
€

31-12-14
€

2.248
722
1.376
40.000
210
44.556

2.548
2.360
1.494
41.000
580
47.982

Passiva

31-12-15
€

31-12-14
€

Algemene reserve
Crediteuren
Reservering voorber.act. transitie
Reservering Thema avond 2016

27.666
5.083
2.807
9.000

37.334
6.648
4.000
0

Totaal

44.556

47.982

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Baten

2015
€

2014
€

Lasten

Subsidies
Kaart-, kalenderverkoop e.d.
Giften en donateurs
Bijdragen deelnemers activiteiten

13.795
-87
400
5.116

12.720
-327
729
6.381

Activiteiten
Reservering Thema avond 2016
Diversen incl. rentebate

Nadelig saldo
Totaal

9.668
28.892

5.436
24.939

Totaal

2015
€

2014
€

19.083
9.000
809

24.703
0
236

28.892

24.939

SPECIFICATIES
2015
€

2014
€

2015
€

2014
€

Subsidies
Stichting Marline Fritzius
Gem. Capelle ad IJssel

12.829
966

11.800
920

Activiteiten
Schilderen
Zeilen en Kerstlunch

13.311
5.772

16.789
7.914

Totaal

13.795

12.720

Totaal

19.083

24.703

TOELICHTING
De stichting is opgericht op 19 december 2006. Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vastgesteld door het bestuur op 25 februari 2016.

Toelichting op het financieel resultaat 2015
In 2015 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum het Praatatelier
met financiële bijdrages kunnen helpen om de bijzondere activiteiten Afasie en schilderen,
familiedagen en weekend, Barbecue, Kerstlunch en oliebollen inloop te organiseren ten
behoeve van onze cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel. In dit verslag en het
jaarverslag Praatatelier 2015 worden een aantal van die activiteiten genoemd.
Over de financiële situatie van de stichting is het bestuur positief. De koers die in het verleden
is uitgezet om een niet te grote financiële reserve te hebben is in 2015 gecontinueerd. De
toename aan baten bij de activiteiten is te wijten aan de eigen bijdragen die mensen
betaalden voor de Kerstlunch en de familieweekenden. De eigen bijdragen van deelnemers
voor Afasie en Schilderen bleef ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.
Wij zien de verkoop van kaarten en kalenders teruglopen en houden er rekening mee dat
subsidieverstrekkers en donateurs, mede als gevolg van de mondiale economische malaise,
kritisch en terughoudend zullen zijn met subsidies, schenkingen en/of donaties.

Tot slot
Uitgebreidere informatie over het Praatatelier is te lezen in de apart gepubliceerde bijlage.
Voor 2016 zal het beleid van de stichting Vrienden ongewijzigd blijven.

