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Locatie
Enschede, Diekman Terrein, J.J. van Deinselaan 22, 7541 BR

1500
DEELNEMERS
De Social Inclusion Games
De Social Inclusion Games (SIG) komen deze zomer voor UIT
de
15
2e keer naar Nederland. Maar liefst 1500 deelnemers,
uitgenodigd via welzijns-, zorg- en opvangorganisaties
uit
LANDEN
heel Europa, reizen eind juli af naar de speelstad Enschede.
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De Social Inclusion Games is een internationale sportweek.
Een uniek sport evenement waar landen en mensen
samenkomen om te genieten van al het goede dat sport te
bieden heeft. Naast de talloze sportactiviteiten, zoals
voetbal, volleybal en boogschieten, is het ook mogelijk
bijeenkomsten bij te wonen rondom de thema’s meedoen
en gezondheid.
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ACTIVITEITEN

Voor wie?
De SIG is voor mensen die zorg ontvangen van instanties die zich inzetten voor dak- of thuislozen, voor mensen die
beschermd wonen of ondersteuning ontvangen van zorgorganisaties, verspreid over heel Europa. De SIG heeft ook
een gevarieerd randprogramma voor begeleiders, maatschappelijk werkers, beleidsmedewerkers, vrijwilligers,
bestuurders, politici en ambtenaren die werkzaam zijn op het sociale domein.
Kosten?
Deelnemen aan de Social Inclusion Games kost € 45,- per persoon. Hiervoor bieden we een hele week 			
sportactiviteiten, maaltijden en een plekje op een (hiervoor speciaal ingerichte) camping.
Deelnemers moeten zelf voor een tent zorgen.
Reiskosten kunnen (deels) worden vergoed, in overleg met de SIG-organisatie.

2100
150 VRIJWILLIGERS
Aanmelden
PER DAG
MEDAILLES
Groepen kunnen zich opgeven via onderstaand email adres of via de website www.sign2018.eu. Doe dit zo snel

mogelijk, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Let op, alleen organisaties kunnen zich opgeven, mensen kunnen zich niet individueel aanmelden.
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Meer informatie
Neem dan contact met ons op via info@sign2018.eu.
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MAALTIJDEN
WATER
TENTEN
partner Humanitas Onder Dak, deTENTEN
Duitse partner GEBEWO,
de Deense partner LVSWATER
en de Gemeente Enschede.
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