Muziekliefhebbers gezocht
als concertmaatje
Voor oudere mensen is het niet altijd makkelijk om, als
muziekliefhebber, nog zelf op pad te gaan naar een concert.
Sommigen hebben hulp nodig om op de locatie te komen,
anderen hebben geen vrienden of familieleden dichtbij die in
de gelegenheid zijn om mee te gaan.
Als onderdeel van een groter samenwerkingsproject is
Muziekhuis Deventer samen met Zorggroep Solis het project
'Concertmaatjes' gestart. Het is onze wens om zoveel mogelijk
bewoners en cliënten van Solis weer (meer) te laten genieten
van live muziek.
Als projectleider van dit project heb ik de afgelopen weken met verschillende bewoners en
cliënten kennis gemaakt. Iedereen die ik gesproken heb, heeft zijn of haar eigen muzikale
verhaal. Muziek (maken) heeft bij elk van hun een grote rolgespeeld. En speelt nog steeds een
grote rol. Wat ze allemaal gemeenhebben, is dat ze graag weer concerten in de stad willen
bezoeken.
Voor deze mensen ben ik op zoek naar concertmaatjes. Wil jij zo'n concertmaatje zijn? Dan
ontmoet ik je graag! We gaan samen op zoek naar een bewoner of cliënt van Solis waarmee
het "klikt". Het is ons streven om mensen te koppelen die van dezelfde muziekstijl,
instrumenten of hetzelfde type podium houden. Jullie kunnen als maatjes zelf bepalen hoe
vaak je met elkaar op stap wilt gaan.
Als concertmaatje word je opgenomen in het vrijwilligersnetwerk Will van Solis (www.jaikwill.nl).
Dit heeft verschillende voordelen. Zo kun je (gratis) cursussen volgen over de doelgroep en
de organisatie. Je ontvangt een reiskostenvergoeding voor de concertbezoeken en bent
verzekerd via Solis. Ook kun je een gratis bibliotheekpas aanvragen. Er staat een organisatie
achter je waar je op terug kunt vallen bij vragen.
Overigens hoef je als concertmaatje niet per se een eigen auto te hebben. Een vrijwilliger
van Solis kan de bewoner of cliënt ophalen en weer thuis brengen, of er kan een taxi
geregeld worden.
Heb je interesse? Neem dan even contact met me op. Dan maak ik een afspraak met je om
kennis te maken. De projectleider van Solis (Jantina Oplaat) is hier ook bij zodat de zakelijk
dingen voor Will eventueel meteen geregeld kunnen worden.
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