Federatie Opvang start pilot met basketball (NBB) en softball (KNBSB)
in samenwerking met Humanitas Onder Dak
Amersfoort, 16 mei 2012 - - Op 8 mei is in Enschede de pilot van start gegaan die sport
verbindt met clienten van de Federatie Opvang. Clienten van Humanitas Onder Dak kregen les in
softbal bij honk- en softbalvereniging Tex Town Tigers op het sportpark “The Cottonfields”. Na vijf
sessies softbal zullen dezelfde cliënten in vijf sessies kennis maken met basketball. Dit gebeurt in de
Deppenbroekhal in Enschede, thuisbasis van basketbalvereniging The Jugglers. Binnenkort gaat
eenzelfde traject van start elders in Nederland.
Teamleider Ine Klumper van Humanitas Onder Dak uit Enschede is erg blij dat haar cliënten
lekker sporten. “Sport is erg belangrijk voor onze mensen. Het biedt structuur, bevordert de
gezondheid en geeft zelfvertrouwen. Daar schort het nogal eens aan bij onze mensen.”
Voor beide sportverenigingen is de pilot ook belangrijk. Bertil Haage van Tex Town Tigers en
Libbe Dekker van The Jugglers zijn het erover eens: “Het is prachtig om als sportvereniging met deze
doelgroep te mogen werken. Het werkt bevredigend om met deze mensen doelgericht te kunnen
samenwerken. Het is ons doel om een enthousiaste aantal deelnemers door te laten stromen naar de
vereniging.”
Karen van Brunschot van Federatie Opvang onderstreept het belang van sport. “We
zoeken steeds vaker de samenwerking met de sportbonden en verenigingen om kennismaking met
sport voor onze cliënten mogelijk te maken. Sport verbroedert! De Nederlandse Basketball Bond
(NBB) en de Koninklijke Nederlandse Base- en Softball Bond (KNBSB) zijn prima in staat om dit
aanbod te leveren. Daarnaast passen deze sporten ook goed bij de doelgroep”.
“Dit initiatief werd mogelijk dankzij een bijdrage van het SKAN fonds in het kader van het
project Sport en Opvang Interactief ! Als Federatie zijn we erg blij met deze belangrijke bijdrage om
sport en bewegen voor onze cliënten verder voort te zetten.”
De pilots werken toe naar de landelijke Meedoen sportdag van de Federatie Opvang op 22
augustus op Papendal. Indien de pilots naar ieders tevredenheid verlopen, zullen er in 2013
meerdere trajecten worden opgestart in Nederland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen van Brunschot op: 033-4615029.

