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Soms weten mensen met weinig geld
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of psychische problemen zich met
rig?
moeite staande te houden. Een kleine
ingreep in de directe woon- en leefomgeving kan voor een positieve wending zorgen,
waardoor mensen een frisse (her)start kunnen maken. Stichting
Kleine ingrepen, Mooie gevolgen biedt dit steuntje in de rug.
Met als mogelijke gevolgen: weer zelf koken en gezonder eten,
een betere relatie met de kinderen, kinderen die een blije impuls
krijgen, iets doen voor een ander, minder (gezondheids)klachten, starten met (vrijwilligers)werk, meer zelfvertrouwen, meer
geloof in andere mensen, weer in iets plezier hebben, meer
structuur in het dagelijks leven etc.
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Meedoen als bedrijf:

Een bedrijf kan ons op meerdere manieren ondersteunen:
1. Helpende handen: samen met uw collega’s zet u zich in bij een
van de “kleine ingrepen”
2. Diensten of producten: u geeft bijvoorbeeld restanten behang of
brengt een keer oude spullen naar het grofvuil. Maar het kan ook
iets heel anders zijn.
3. Financieel: iedere bijdrage is welkom, wij kunnen veel met weinig.

“Wij ondersteunen Stichting Kleine in

behang of gordijnstof. Voor ons een kleine m
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Hoe werken we?
Organisaties (in Westland bijvoorbeeld gemeente Westland, Vitis
Welzijn, Stichting Perspektief, GGZ Delﬂand, Middin en Jeugdformaat) melden deelnemers bij ons aan. De mensen geven aan dat ze
mee willen doen en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
Ook zijn ze bereid, voor zover ze hiertoe in staat zijn, zelf de handen
uit de mouwen te steken samen met onze vrijwilligers. We werken
op maat, dit betekent dat de wens van de deelnemer centraal staat
bij “de kleine ingreep “.

Wat doen we?

We doen klussen, zoals verven en behangen. Maar het kan net zo
goed iets heel anders zijn. Centraal staat immers de vraag van de
mensen, niet een vaststaand aanbod.
De kunst is dat we (het team van vrijwilligers en algemeen coördinator) goed luisteren en meedenken. Dat kan leiden tot verrassende
wensen, bijvoorbeeld het balkon opknappen omdat binnen het gezin
iemand ernstig ziek is en graag buiten zit, iets doen voor de kinderen
die zoveel pech hebben gehad, of een dierbaar meubelstuk opknappen.

Kleine ingrepen, Mooie gevolgen met overgebleven materialen als

kleine moeite en de mensen doen we er een groot plezier mee”..
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Over ons
Wij zijn stichting Kleine ingrepen, Mooie
gevolgen. Voordat we in 2016 een stichting werden hebben we al 30 huishoudens
achter de voordeur een steuntje in de rug
mogen gegeven: In Delft, Leerdam en
Westland.

Wilt u iemand aanmelden, iets betekenen,
onze nieuwsbrief ontvangen of wilt u meer
informatie?
Neem contact op met de coordinator:
info@stichtingkimg.nl
06-23208268
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