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Omschrijving
Iedereen wil wel eens naar de bioscoop, uit eten of gewoon een gezellig dagje erop uit. Voor velen
van ons is dit mogelijk, echter voor meervoudig verstandelijk gehandicapten en dementerende
ouderen is dit vaak een droom die nooit uitkomt. De Belevenis heeft hier wat aan gedaan en laat
deze droom uitkomen.
De Belevenis was een rondreizend event in 2010 – 2011 voor deze doelgroep. In een hele grote tent
werd een fantastische dag uit georganiseerd voor deze doelgroep, hun ouders en/of begeleiders. Dit
door in de tent snoezelruimtes en opstellingen te bouwen waar bezoekers konden voelen, ruiken,
proeven, luisteren en kijken. Kortom, door het prikkelen van de zintuigen voor de bezoekers en hun
familie en/of begeleiders een mooie ervaring.
 e Vebego Foundation heeft dit initiatief financieel ondersteund maar zoals het bij onze initiatieven
D
hoort, hebben Vebego medewerkers zelf ook de handen uit de mouwen gestoken. Dit kon door een
dag vrijwilligerswerk te doen en de bezoekers te begeleiden bij het rondgaan in de tent en samen
een dag te Beleven.

Periode
2010 – 2011
Aantal projecten
Jaar 2010 – voorjaar Heel & najaar Rotterdam
Jaar 2011 – voorjaar Groningen & najaar Arnhem
 e Belevenis is in totaal vier keer ondersteund middels een financiële donatie en inzet van
D
vrijwilligers.
Aantal ambassadeurs
74 medewerkers hebben actief deelgenomen aan dit project en zich als vrijwilliger ingezet.
Investering in € en tijd
2010 - € 40.000
2011 - € 40.000
Totaal € 80.000 (€ 20.000 per event)
74 deelnemers x 8 uur = 592 uur vrijwilligerswerk
Hoe verder …
De reizende Belevenis bestaat (helaas) niet meer. Door de hoge kosten is het niet haalbaar gebleken
dit in stand te houden. Maar inmiddels zijn vergevorderde plannen om een permanente Belevenis te
realiseren op de locatie Koningsjagt nabij Arnhem. De organisatie streeft ernaar in 2014 – 2015 de
permanente locatie te openen.
Wat hebben we geleerd?
Gaande het project bleek dat de organisatie van de Belevenis een professionaliseringsslag moet
doormaken om het voortbestaan van het initiatief mogelijk te blijven maken. Vebego Foundation
heeft middels evaluaties bijgedragen aan het inzicht en opbouwende feedback gegeven. Kortom,
behalve een bijdrage aan het project hebben we ook de organisatie op weg geholpen.
Meer weten?
Wil je meer weten over dit project of de ontwikkelingen van de
Belevenis in de toekomst dan kun je een bezoek brengen aan de site
www.debelevenis.nl of aan de site van de foundation
www.vebegofoundation.nl Je kan ook contact opnemen met Annette van Waning –
a.vanwaning@vebego.com

