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3e Landelijke sportdag voor meer dan 1000 cliënten uit de opvang
Dit jaar ook aandacht voor laaggeletterdheid – Federatie Opvang en Stichting Lezen &
Schrijven starten samenwerking
Amersfoort/ Den Haag, 19 augustus 2013
Op woensdag 21 augustus 2013 vindt de landelijke Sport- en Beweegdag voor cliënten in de
opvang plaats. Dit jaar is er naast alle sportieve activiteiten ook aandacht voor
laaggeletterdheid. Goed kunnen lezen en schrijven is ook van belang om mee te kunnen
doen aan de hedendaagse samenleving. Vandaar dat de Federatie Opvang en Stichting Lezen
& Schrijven nauw gaan samenwerken om geletterdheid in de opvang te vergroten.
De succesvolle Sport- en Beweegdag wordt voor de derde keer gehouden en maakt
onderdeel uit van het programma MeeDoen van de Federatie Opvang. Dit jaar steunt ook de
Provincie Gelderland het initiatief.
Sport- en Beweegdag en Taaltent
Op de nationale sportaccommodatie Papendal gaan cliënten van de maatschappelijke
opvang, begeleid & beschermd wonen en de vrouwenopvang op eigen niveau sporten en
bewegen. Meer dan 1000 deelnemers zijn in 25 onderdelen sportief actief De accommodatie
van sportcentrum Papendal wordt ook dit jaar gratis ter beschikking gesteld. Het programma
biedt diverse sporten en beweegvormen. Tijdens de Sport- en Beweegdag maken mensen
kennis met verschillende manieren om in beweging te zijn.
Ook is er een Taaltent, waar het plezier in taal centraal staat. Stichting Lezen & Schrijven
kent veel manieren om mensen voor taal enthousiast te maken en hun taalkennis te
verbeteren. In de Taaltent kunnen cliënten een taaltest (de Taalmeter) doen. In en rondom
de Taaltent vinden gedurende de dag ook verschillende taalspelen plaats.
Bewegen is Meedoen
De Federatie Opvang heeft een meerjarenprogramma ontwikkeld om samen met landelijke
en lokale partners projecten te starten, die vele duizenden kwetsbare mensen aanzetten om
weer actief mee te doen in de samenleving. Sport en bewegen is een belangrijke eerste stap
naar deze re-integratie. Doel is om niet alleen de fysieke en mentale gesteldheid van
cliënten te verbeteren, maar ook om mensen door sport uit een sociaal isolement te halen.
Door actief mee te doen komen mensen met elkaar in contact waardoor er ook meer begrip
voor elkaar ontstaat wat goed is voor mens, wijk en buurt.
Om wie gaat het?
De leden van de Federatie Opvang helpen jaarlijks tussen de 65.000 en 68.000 cliënten. Het
gaat om cliënten die kampen met meerdere, elkaar beïnvloedende problemen. Zo is er vaak
sprake van een combinatie van dak- en thuisloosheid, geweldsproblematiek, schulden,
opvoedingsproblemen, psychiatrische, somatische en/of verslavingsproblemen en/of
werkloosheid of het ontbreken van een zinvolle dagbesteding. Dit maakt de hulpvraag niet
zelden complex en veelomvattend. De Vrouwenopvang biedt al meer dan honderd jaar

veilige opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen. Jaarlijks worden ruim 12.000
cliënten waaronder 3.300 kinderen ondersteund en begeleid.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Federatie Opvang, Bernd Timmerman, hoofd communicatie, 06 - 511 91 660,
b.timmermans@opvang.nl
Stichting Lezen & Schrijven, Rogier Esselbrugge, persvoorlichter, 06 - 15 86 64 37,
rogier@lezenenschrijven.nl
Federatie Opvang
De Vereniging Federatie Opvang is de branchevereniging voor de maatschappelijke opvang,
begeleid & beschermd wonen en de vrouwenopvang. Voor meer informatie zie
www.opvang.nl en www.bewegenismeedoen.nl.
Stichting Lezen & Schrijven
Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der
Nederland. De stichting zet zich in voor het vergroten van geletterdheid in Nederland. In
Nederland heeft 1 op de 10 mensen grote moeite met lezen en schrijven. Voor meer
informatie zie www.lezenenschrijven.nl.

