Organisatie
VrijwilligersNH,
VrijetijdsbestedingNH en de
Stichting Westfriese Bibliotheken
hebben ook een droom: dat
iedereen op eigen wijze mee kan
blijven doen met de maatschappij.
Het boek van Freek van Duin
verscheen in een periode waarin
onze vrijheid beperkt werd door
coronamaatregelen. Geïnspireerd
door zijn verhaal willen we
cliënten van Leekerweide
stimuleren om te (blijven) dromen.
Ondanks beperkingen waar we
geen invloed op hebben, zijn er
nog altijd mogelijkheden om
dromen waar te maken.

Doe je mee?

DROOMWEDSTRIJD
Schrijf, teken, zing, rap, dans, knutsel,
film jouw droom of wens en win!

CONTACT
E-mail: info@vrijwilligersnh.nl
App Karen de Vries: 06 3404 0896

Westfriese Bibliotheken

KOMT JOUW DROOM UIT?

Iedereen heeft een wens of een droom, misschien wel meerdere.
Een droom of wens tot uiting laten komen lijkt soms ver weg, maar
niets in onmogelijk. Vertel ons jouw droom!
Schrijfwedstrijd
VrijwilligersNH,
VrijetijdsbestedingNH en de
Stichting Westfriese Bibliotheken
roepen alle cliënten bij
Leekerweide op om hun droom te
delen.
Hoe doe je mee?
Schrijf, teken, zing, rap, dans,
knutsel, film jouw droom of wens.
Wie weet komt het binnenkort
uit...

Je kunt van huis uit meedoen of op
een woonlocatie. Als het lukt, mag
je thuis zelfstandig aan de slag
gaan.
Wil je graag hulp van een
vrijwilliger van het wensteam of
jouw bezoekvriend?
Vraag het via:
info@vrijwilligersnh.nl.

Wanneer
De wedstrijd start op 1 maart.
Lever jouw droom vóór 14 mei in:
1. Per interne post < woonlocaties
2. E-mail: info@vrijwilligersnh.nl
3. App naar Karen de Vries:
0634040896
4. Per post: VrijwilligersNH,
T.a.v. Karen de Vries,
Postbus 1, 1687 ZG Wognum
Prijs
De winnaar van de wedstrijd
krijgt het kinderboek Ziep
Rolstoel Toverpaard en
een dromenworkshop op
locatie cadeau. Tijdens de
dromenworkshop krijg je hulp
om nog specifieker met jouw
droom aan de slag te gaan. Je mag
ook een aantal mede cliënten
uitnodigen om deel te nemen
aan de workshop. We houden
natuurlijk rekening met de
coronamaatregelen.
De prijs zal worden uitgereikt door
Freek van Duin en Tim Knol.
Extra
Daarnaast kiezen we vier dromen,
waaronder de droom van de
winnaar, die we met hulp van het
Wensteam uit laten komen.

Ziep Rolstoel Toverpaard
Freek van Duin
Freek van Duin is een jonge man van dertig
jaar uit Enkhuizen. Hij leidt aan de ziekte
van Duchenne. Dat is een progressieve
spierziekte. Daardoor heeft Freek veel
lichamelijke belemmeringen en zit hij in
een aangepaste elektrische rolstoel.
Freek’s grote droom was altijd al het maken
van een kinderboek waarin een kind in
een rolstoel niet als slachtoffer wordt
gepresenteerd, maar als een fantasierijk
actief jong persoon met eigen dromen.
Het is Freek gelukt! Freek typte zijn
kinderboek Ziep Rolstoel Toverpaard met
een sensor op zijn computer, die hij met
mijn zijn ogen kan bedienen. Zo heeft hij
zijn schrijfproces gecreëerd. De illustraties
zijn, in overleg met Freek, geïllustreerd door
Kees Koorevaar. Tim Knol bracht het boek
uit met zijn platenmaatschappij Excelsior.
Hij schreef en componeerde er zelfs een
soundtrack bij.
Freek is een groot voorbeeld voor iedereen
en dat heeft ons geïnspireerd. Iedereen
verdient een kans om zijn of haar droom
te uiten, hoe onmogelijk het ook lijkt. Freek
heeft laten zien dat niets onmogelijk is.

