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Ten aanzien van de gevraagde gegevens met betrekking tot de door de stichting
georganiseerde activiteiten volgt hieronder een verslag.
De lotgenotencontactavonden hebben in 2009 geen doorgang gevonden door het
slechte resultaat eind 2008. Er wordt nog altijd gezocht naar een goede formule om
tocht te komen tot een beter bezocht vorm van lotgenotencontact. Dit wordt mede
veroorzaakt door het taboe dat nog altijd hangt rond een psychische aandoening.
De wandelingen vonden zoals altijd plaats op de eerste zaterdag van de maand, met
uitzondering van de vijftigste wandeling, welke eigenlijk in december moest
plaatsvinden. Om organisatorische redenen werd deze jubileumwandeling verplaatst
naar de laatste zaterdag van november. Na de wandeling werd deels op kosten van
de stichting een feestelijke afsluiting gepresenteerd aan de wandelaars, de
bestuursleden en de vrijwilligers. Hierdoor waren de kosten voor de wandelingen
weliswaar hoger, maar omdat de wandelingen tevens functioneren als
lotgenotencontact, het zij dan in een andere vorm dan bedoeld, maar op deze wijze
bleven wij alleszins binnen de grenzen van het budget. Uiteraard gaat helaas veel
geld naar de reclame voor de wandelingen voor zover wij geen gebruik kunnen
maken van de gratis opname in de weekbladpers. Aantal deelnemers aan de
wandelingen, welke overigens door behandelaars aan patiënten worden aanbevolen,
vertoon een stijgende lijn.
Voor de activiteiten op het internet verwijs ik naar het bijgesloten statistische
overzicht. De fora van de stichting op Hyves en het eigen forum verkeren nog altijd in
een fase van groei en vormgeving. Er dient drastisch geworven te worden naar
deelnemers om deze vorm van lotgenotencontact op een hoger niveau te tillen.
In de eerste helft van 2009 gaf de toenmalige voorzitter te kennen zijn activiteiten bij
en voor de stichting op afzienbare termijn te beëindigen. In eerste instantie is gebruik
gemaakt van de vrijwilligerscentrales in Zuid-Limburg om een geschikte kandidaat
voor de functie te vinden, echter omdat dit niet direct lukte is in overleg met Het Huis
van de Zorg besloten een personeelsadvertentie in de dagbladpers te plaatsen (dit
omdat deze instantie actief heeft meegewerkt met de oprichting van de stichting).
Hier is het nodige overleg over geweest, en is ook gezocht naar de meest optimale
grootte in samenhang met de prijs. Vanwege de enorme kosten voor een dergelijk
advertentie, heeft Het Huis van de Zorg de helft van de kosten op zich genomen.

