
UITNODIGING ZAKENVRIENDEN VAN GEMIVA-SVG VOOR 11 JUNI 2015

PROGRAMMA  

LOCATIE  

          Uitnodiging

Over activiteitencentrum 
De Schalm

De Schalm is een centrum voor sport en 
activiteiten in de wijk Ommoord in Rotterdam, 
direct gelegen aan de metrohalte Romeynshof, 
waar dagelijks rond de 55 mensen met een 
lichamelijke beperking en/of niet aangeboren 
hersenletsel dagbesteding krijgen.

De Schalm is gevestigd in een vrijstaand pand 
dat in 2014 uitgebreid en gemoderniseerd is voor 
mensen met een beperking. De locatie beschikt 
over een ruim buitenterras en tuin. 

De activiteiten 
voor de cliënten 
van De Schalm 
zijn gericht op 
vier pijlers.

•   Sport en bewegen met begeleiding in de 
motoriek- en fitnessruimte 

•   Basisactiviteiten, zoals creatieve activiteiten,  
het (leren) werken met de computer en koken 

•   Activiteiten gericht op participatie in de 
samenleving, zoals dierverzorging bij een andere 
zorginstelling, het verzorgen van print- en 
kopieerwerk voor derden, het verzorgen van 
koffie en thee voor bezoekers(groepen) en 
tuinonderhoud 

•   Activiteiten voor jongeren die samen met 
stagiaires van een HBO opleiding hun talenten 
ontdekken en ontwikkelen

De cliënten van De Schalm zijn volwassenen met 
een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren 
hersenletsel, die door hun beperkingen (nog) niet 
in staat zijn (on)betaald werk te verrichten. 
De Schalm is ook toegankelijk voor andere mensen 
die ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de 
samenleving.

15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Aanvang van de zes presentaties
16.45 uur Besluitvorming
17.00 uur  Bekendmaking gekozen wensen
18.00 uur Afsluiting

Activiteitencentrum De Schalm
Dawesweg 44
3069 VJ Rotterdam

Er is ook de mogelijkheid om als Gemiva Zakenvriend een project te adopteren

Enkele van ingediende verzoeken passen namelijk goed bij bedrijven van onze 
Zakenvrienden. Als je geïnteresseerd bent in deze mogelijkheid neem dan contact op met Willem Weller, tel. nr.  06 - 51 84 09 43. Er is een lijst beschikbaar met alle ingediende wensen. Wij vertellen je graag meer over de speciale aandacht, publiciteit en tegenprestaties rondom deze wensen. 

Staat 11 juni al in je agenda!    Op deze dag presenteren Gemiva-SVG-locaties hun wensen 
aan Gemiva-SVG Zakenvrienden. Bijzondere wensen die niet kunnen worden bekostigd uit de normale 
exploitatie.
Er werden 49 wensen ingediend. Na een zorgvuldige selectie kunnen we zo’n 22 wensen deels of geheel 
in vervulling laten gaan. We hebben zes locaties uitgenodigd om hun wens te komen presenteren en 
daarmee de hoogte van het toegekende bedrag nog te beïnvloeden. Op 11 juni laten zij zich van hun 
beste kant zien. Een spannende en feestelijke uitdaging voor de cliënten en hun begeleiders.

De volgende locaties zijn uitgenodigd een presentatie te verzorgen:

Locatie: Wens:
✓ Kinderboerderij Agathahoeve Platte kruiwagen en 2 mestkruiwagens

✓ Woonlocatie Fransezoom 12 Snoezelbenodigdheden (Licht doet wonderen)

✓ Woonlocatie Gelderhof Motomed

✓ Activiteitencentrum De Rotonde Brain Trainer Plus 
✓ Woon-/werklocatie Oud Ade Servies met eigen logo

✓ Activiteitencentrum Spoorzicht Trampoline voor in de tuin

Graag nodigen wij je uit om hierbij aanwezig te zijn. Uiteraard wordt er gezorgd voor een hapje en een 
drankje. In verband met de organisatie ontvangen wij graag voor 29 mei a.s. een reactie of je aanwezig 
bent op 11 juni a.s.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van Gemiva-SVG Zakenvrienden


