Stichting Vrienden van Estinea
Stichting Vrienden van Estinea spant zich in voor mensen
die ondersteuning krijgen van Estinea. We zamelen geld in
en leveren een bijdrage aan de realisatie van activiteiten,
voorzieningen en zorgprojecten waar geen reguliere
financiering voor is. Met dit steuntje in de rug kunnen mensen
met een beperking het beste uit zichzelf halen en volop
meedoen in de samenleving.
Vriend worden of doneren
Steun ons en word Vriend van Estinea. Dat kan als particulier
en als bedrijf. Op www.vriendenvanestinea.nl vind je meer
informatie en kun je het machtigingsformulier invullen. Je kunt
ook eenmalig een donatie doen op bankrekeningnummer
NL 55 RABO 030.0217.072. Alvast hartelijk dank voor je
bijdrage!
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Open mijn wereld
Stichting Vrienden van Estinea zamelt geld in voor een bijzonder
zorgproject: Open mijn wereld. Met dit project wil Estinea de
wereld van mensen met een ernstige meervoudige beperking
groter maken, zodat zij betere kansen hebben om mee te doen in
de samenleving. Help jij mee om dit te realiseren? Dat kan door
een donatie te doen aan Stichting Vrienden van Estinea.
Mensen met een ernstige meervoudige
beperking kunnen vaak moeilijk
communiceren. Zij zijn beperkt in hun
mogelijkheden om zelf keuzes te maken
en om contact te maken met belangrijke
mensen in hun omgeving, zoals familie
en begeleiders. Estinea werkt vanuit de
overtuiging dat iedereen mee kan doen in
de samenleving en wil graag het verschil
maken voor deze bijzondere doelgroep.

Oogbesturing
Met de aanschaf van computers
met oogbesturing kan dat. Met een
oogbesturingssysteem kunnen mensen met
een ernstige meervoudige beperking de
wereld om zich heen spelenderwijs leren
ontdekken en beïnvloeden. Zo ontwikkelen
zij vaardigheden die hen helpen beter te
bewegen, effectiever te communiceren
en een betere interactie te hebben met
anderen.

Dit willen we realiseren
Estinea wil graag vijf computers met
oogbesturing aanschaffen, speciaal
ingericht voor mensen met een
ernstige meervoudige beperking. De
computerapparatuur is mobiel en
eenvoudig te verplaatsen. Zo kunnen alle
mensen die ondersteuning krijgen van
Estinea, profiteren van deze faciliteiten. In
totaal gaat het om zo’n zestig mensen met
een ernstige meervoudige beperking én hun
ouders, familie, vrijwilligers en begeleiders.
In de toekomst wil Estinea deze faciliteiten
en haar kennis ook beschikbaar stellen
voor andere zorgorganisaties en scholen in
het speciaal onderwijs. Zo profiteren nog
meer mensen met een beperking en hun
omgeving van Open mijn wereld.

‘Spelenderwijs leren
ontdekken, beïnvloeden
en contact maken’

Dit is nodig

Word Vriend

De kosten voor één computer met
oogbesturingssysteem bedragen € 26.500,-.
De totale projectkosten bedragen daarmee
€ 132.500,-. Een groot deel hiervan hoopt
Estinea via fondsenwerving en sponsoring
bij elkaar te krijgen. Stichting Vrienden van
Estinea zet zich hier met hart en ziel voor in.

Door Vriend te worden van Estinea help
je om het zorgproject Open mijn wereld
daadwerkelijk te realiseren. Je toont je
maatschappelijke betrokkenheid en draagt
zichtbaar bij aan het levensgeluk van
mensen met een ernstige meervoudige
beperking.

Maak kennis met Milan
Mensen met een ernstige meervoudige
beperking willen net als iedereen
meedoen in de samenleving. Dit geldt
ook voor Milan (6 jaar). Milan kan niet
praten en ziet beperkt. Hij heeft veel last
van epilepsie en zijn gezondheid is erg
kwetsbaar. Milan is een lieve, sociale
jongen. Hij geniet van mensen om zich
heen en doet op zijn heel eigen manier
mee: kraaiend, lachend, snurkend,
zwaaiend en kijkend. Zo laat hij blijken
wat hij wel en niet prettig vindt. En maakt
hij duidelijk wat hij graag wil.

Écht contact
Milan kan moeilijk duidelijk maken
wat hij voelt en wil. Hij heeft al eens
ervaring mogen opdoen met een
oogbesturingssysteem. Hij oefende met
het zoeken en kijken naar een plaatje, dat
telkens op een andere plek op het scherm
stond. Als hij gericht naar het plaatje
keek, kwam er een taart aanvliegen en
verdween het plaatje weer.

Samen met zijn broer Lars speelde hij ook
nog een voetbalspel. Eindelijk konden de
broertjes op een gelijkwaardige manier
samen spelen. Ze maakten écht contact
en hadden enorme pret samen.

Vaardigheden leren
Voor Milan is het heel waardevol als hij
regelmatig gebruik kan maken van een
oogbesturingssysteem. Als hij vaker een
computerspel kan spelen en ervaart
dat hij met zijn ogen een verandering
teweeg kan brengen, kan hij die
communicatievaardigheden ook op
andere momenten gebruiken. Hij kan dan
zelf keuzes maken, een betere interactie
hebben met de mensen in zijn omgeving
en op zijn eigen manier meedoen.

