40 jaar of ouder en
visueel gehandicapt
Ga er eens op uit!
Bent u visueel gehandicapt en denkt u wel
eens:
• Ik zit veel thuis en wil er wel eens
uit;
• Ik wil graag wat actiever zijn;
• Ik wil graag in contact komen met
andere slechtzienden of blinden.
Geef u dan op voor Iristrefpunt, een
regionale ontmoetingsgroep voor
slechtzienden en blinden. Door contact
met lotgenoten, ontmoeting en informatie
kunt u weer mee doen, participeren in de
samenleving en wordt uw zelfredzaamheid
vergroot.

Wat is er op deze
middagen te doen?
Tijdens deze middagen kunt u onder het
genot van een kopje koffie of thee met
elkaar praten en er wordt een afwisselend
programma aangeboden.
U hebt contact met lotgenoten en krijgt
informatie over onderwerpen die
betrekking hebben op uw visuele
handicap. Er wordt getracht zoveel
mogelijk tegemoet te komen aan de
wensen van de deelnemers.
De middagen worden begeleid door vaste
vrijwilligers die zijn geschoold in het
omgaan met mensen met een visuele
handicap.

Kosten
De kosten zijn € 5,00 per keer, inclusief
koffie/thee. Indien de activiteit die
gezamenlijk wordt ondernomen extra
kosten met zich mee brengt worden deze
hoofdelijk omgeslagen over de
deelnemers.

Vervoer
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag
naar het Iristrefpunt komt, maar dat het
vervoer een probleem is. Bij uw
aanmelding kunt u dit bespreken. Wij
bekijken samen met u of wij kunnen
helpen met het regelen van vervoer en
wat de kosten zijn.

Organisatie
Deze ontmoetingsmiddagen worden
ondersteund door GOW Welzijnswerk en
Visio (Expertisecentrum voor slechtziende
en blinde mensen).
Vrijwilligers zorgen voor begeleiding van
de deelnemers en het activiteitenaanbod.

Aanmelding en informatie
U kunt zich telefonisch aanmelden bij het
GOW telefoon 0497 - 514746. Wij zullen
dan contact met u opnemen en u verder
informeren.
_________________________________

Waar en wanneer zijn deze
middagen?
Gestart wordt met een maandelijkse
bijeenkomst. Afhankelijk van de
belangstelling kan dat later uitgebreid
worden. Iedere eerste donderdag van de
maand van 13.30 uur tot 16.00 uur bent u
van harte welkom in De Koperwiek,
Stevensstraat 1, 5521 BR in Eersel. De
ontmoetingsgroep is bedoeld voor
slechtzienden en blinden, woonachtig in
de Kempen.
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