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Bijzondere Mensen  
Tent op Opwekking

Sinds 2010 is er in de 
Bijzondere Mensen Tent op 
Pinksterconferentie Opwekking 
een speciaal programma voor 
mensen van alle leeftijden met 
een verstandelijke beperking of 
ontwikkelingsstoornis. Dit wordt 
georganiseerd vanuit Profila Zorg. 
“Brian vindt het er heerlijk”, vertelt 
zijn pleegmoeder Rebecca. “En ik? 
Ik moest brullen omdat dit er is; 
zo liefdevol, zo duidelijk, zoveel 
herkenning.“

Brian (10) heeft een vorm van autis-
me en een verstandelijke beperking. 
Rebecca: ”Het is zo geweldig dat dit 
programma er is! Het stelt ons als 
gezin in staat om naar Opwekking 
te gaan. Het programma is heel 
duidelijk; elke dag start met uitleg 
aan de hand van pictogrammen en 
met gebaren. Er is een thema, een 

Praiseband en het verhaal wordt op 
ludieke wijze verteld, waarbij elke dag 
Krelis de vogel een rol speelt. Daarna 
krijgt iedereen drinken en een koekje; 
dat betekent hard werken voor de 
vrijwilligers! Vervolgens gaan deel-
nemers creatief aan de slag in hun 
vaste, kleine groepjes. En er is een 

snoezelruimte waar deelnemers zich 
een poosje kunnen terugtrekken.“

Opwekking voor iedereen
Hendri van Duinen coördineert 
vanuit Profila Zorg de Bijzondere 
Mensen Tent. Profila Zorg biedt 
vanuit een christelijke levensover-
tuiging woonlocaties, dagbesteding 
en begeleiding aan huis aan mensen 
met een verstandelijke beperking, 
autismespectrumstoornis of psychi-
atrische problematiek. Hendri: “We 
vinden het belangrijk dat een brede 
doelgroep de conferentie kan bezoe-
ken. Voor sommige mensen is het 
nu eenmaal onmogelijk om het ‘uit 
te houden’ in de grote samenkomst 
of tussen honderden kinderen bij 
het kinderprogramma. Medische 
zorg bieden we niet tijdens het pro-
gramma; zo nodig komen ouders 
hiervoor tussentijds langs. We wer-
ken met een heel duidelijke structuur, 
maar tegelijk ook met veel vrijheid 
om er een feestje van te maken.” 

VAN ALLES WAT

Meer informatie
Wil je in 2019 meedoen als  
deelnemer of vrijwilliger?
Kijk op www.profilazorg.nl/bmt 
Meer over Profila Zorg vind je op  
www.profilazorg.nl 

Het thema van dit nummer van MagaSien is ‘Goed vertegenwoordigd’. 
Er is in Nederland een website met dezelfde naam: www.goedver-
tegenwoordigd.nl. Dit is een initiatief van de Landelijke Vereniging 
Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) en de Branchevereniging van 
Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). 

Zoek je een bewindvoerder?

Stichting Kompas levert 
sinds 2003 bewindvoe-
ring en budgetbeheer. 
Ook geven ze advies 
aan familiebewindvoer-
ders. Ze zijn lid van de 
branchevereniging voor 
bewindvoerders en  
voldoen aan de  
gestelde eisen. 

Meer informatie  
vind je op:  
www.stkompas.org

Administratie beheren en geldzaken regelen is meestal een 
flinke klus. Bewindvoering kan behoorlijk ingewikkeld zijn. 
Toch is het niet altijd nodig om zelf bewindvoerder te zijn. 

Je kunt ook kiezen voor een professionele bewindvoerder: iemand 
buiten de familie die de financiën beheert. 

Zo’n professionele bewindvoerder vraagt bijvoorbeeld voorzienin-
gen aan, maakt financiën overzichtelijk, betaalt rekeningen, handelt 
de post af, stemt af met de begeleiding en beheert het vermogen. 

Professionele bewindvoerders moeten voldoen aan de eisen van 
de wet. Ze hebben een passende hbo-opleiding voltooid en volgen 
cursussen om hun kennis op peil te houden. Ze worden jaarlijks 
gecontroleerd door de rechtbank. 

Bij de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en 
Inkomensbeheerders (BPBI) is informatie beschikbaar over hoe je 
een professionele bewindvoerder kunt vinden. Kijk op: www.bpbi.nl.
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