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Betreft: Subsidieaanvraag Stichting Vier het Leven voor 2018

Geacht College,
Hierbij ontvangt u de subsidieaanvraag van Stichting Vier het Leven gericht op het jaar 2018.
Onze stichting zet zich in voor het verminderen en voorkomen van eenzaamheid onder
ouderen. Om dit te realiseren organiseren we sociaal-culturele activiteiten voor deze
doelgroep in uw gemeente. Onder het motto "Samen uit, samen genieten" begeleiden onze
vrijwilligers kwetsbare ouderen naar musea, theatervoorstellingen, concerten en films.
Hiermee voorzien wij in een grote behoefte van kwetsbare ouderen om te blijven
participeren aan het maatschappelijk leven.
Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal alleen thuis. Velen verliezen zo
gaandeweg het contact met anderen, met de maatschappij en het leven. Stichting Vier het
Leven zet zich in om die verbinding te herstellen. Wij bieden kwetsbare ouderen de
gelegenheid om weer midden in het leven te staan en verbindingen aan te gaan met
anderen. Tijdens onze sociaal-culturele activiteiten ontstaan nieuwe ontmoetingen tussen
ouderen onderling en ouderen en vrijwilligers.
De kracht van Vier het Leven zit in de persoonlijke aandacht en het wegnemen van drempels
die ouderen tegenhouden om de deur uit te gaan. Gasten maken zelf een keuze uit ons
programmaboekje en wij organiseren begeleiding, vervoer, kaarten en consumpties. Onze
vrijwilligers bieden de ondersteunende arm en individuele aandacht die nodig is om samen
te kunnen genieten. Professionele inzet vanuit Vier het Leven is hierbij dan ook slechts
aanvullend ten behoeve van de coördinatie en het waarborgen van de continuïteit.
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neemt ouderen

Verder staan buurt- en wijkgericht werken centraal. De vrijwilligers die de ouderen
begeleiden wonen dicht bij het woonadres van de ouderen. Zij hebben kennis van andere
welzijnsactiviteiten in de buurt en zullen daar waar nodig ouderen hierop wijzen. Door
maatwerk te leveren ontstaat een match tussen ouderen en een goed voorbereide
vrijwilliger uit de nabije omgeving.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze activiteiten in te bedden in het lokale netwerk
van welzijnsorganisaties, ouderenbonden, zorginstanties en u als gemeente. Vier het Leven
neemt een unieke positie in en versterkt de zelfredzaamheid, participatie en leefbaarheid
van ouderen in uw gemeente.
Om de activiteiten in 2018 in Krimpen aan den IJssel mogelijk te blijven maken, dienen wij
hierbij een aanvraag in voor een bedrag van C 2.500,00. Met ons initiatief geven wij onder
andere invulling aan het doel Maatschappelijke Participatie - Samenleving.
Naast steun van de gemeente zetten wij ons in voor het verkrijgen van financiële
ondersteuning door particuliere donateurs, bedrijven en lokale fondsen. Bijgevoegd vindt u
ter informatie een regiobegroting- en dekkingsplan en een projectplan.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er onduidelijkheden of
vragen zijn dan beantwoorden wij deze graag.
Met vriendelijke groet,
Vier het Leven

Petra Wooning
Regiocoördinator Zuid Holland
Tel: 06 589 06 333
E: petra@4hetleven.nl
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