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Iedereen moet kunnen meedoen.
Angst voor het verkeer,
Een aantal scootmobiel bezitters gebruikt de scootmobiel weinig of zelfs niet. Ze hebben hier
verschillende redenen voor, zoals onvoldoende bekendheid met verkeersregels, verminderd
zelfvertrouwen, angst voor het verkeer of onbekendheid met de technische kant van de scootmobiel.
Te veel scootmobielen blijven ongebruikt in de schuur staan. Een klein duwtje in de rug helpt om de
scootmobiel weer of meer te gaan gebruiken.
Het maatschappelijke of sociale leven,
De meeste minder mobiele mensen hebben een huiselijke leefstijl, dat wil zeggen dat ze weinig
buiten de deur doen en niet deelnemen aan het maatschappelijke of sociale leven. Ze doen niet mee
in het verenigingsleven en zijn bijna nooit lid van organisaties. Hoewel de activiteiten hen soms wel
aanspreken, houden ze niet van het sociale aspect. Bovendien is de drempel vaak te hoog omdat ze
zich verplaatsen in een scootmobiel. Thuis kunnen ze zich maar met moeite vermaken en vaak weten
ze niet goed hoe ze de dagen door moeten. Gevoelens van verveling en desoriëntatie zijn het gevolg.
De meeste sociaal geïsoleerde en minder mobiele mensen lossen het probleem voor zichzelf op door
situaties waarin ze met anderen in contact komen zoveel mogelijk te vermijden. Ze passen hun
sociale behoeften aan en proberen zich te verzoenen met de bestaande situatie. In veel gevallen
ontkennen ze zelfs de ontevredenheid en de eenzaamheidsgevoelens. Omdat ze zich onzeker voelen
in de contacten met anderen trekken ze zich terug op zichzelf zodat ze niet met hun onvermogen
geconfronteerd worden. Dit leidt tot een vicieuze cirkel waar ze nauwelijks nog uit kunnen komen.
Minder mobiele mensen die in een isolement leven, komen niet op plaatsen waar ze nieuwe
contacten kunnen leggen. Ze trekken zich steeds verder uit de samenleving terug en de drempel om
aansluiting te zoeken ligt steeds hoger. Hun problematiek is relatief onzichtbaar en daardoor moeilijk
op te lossen. Toch zijn er mogelijkheden om deze mensen opnieuw bij de samenleving te betrekken.
Deze mensen die al lange tijd buiten het geregelde maatschappelijke leven staan, hebben weinig
mogelijkheden om hun situatie te veranderen. Interventies moeten erop gericht zijn deze
mogelijkheden te vergroten. Ze moeten een strategie en middelen bieden waarmee ze zichzelf
kunnen helpen. Zo kan deelname in een op hen toegespitst verenigingsleven voldoende
zelfvertrouwen geven om na verloop van tijd weer zelf contacten gaan leggen. Het resulteert in een
relatie waarbij de persoon die geïsoleerd is het gevoel heeft dat de ander hem kan helpen zijn of haar
eigen weg in de samenleving opnieuw te vinden en op die manier een stukje gelukkiger te worden.
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Onze missie,
Maatschappelijke deelname bevordert het welzijn van mensen in die zin dat men zich nuttig voelt,
waarde heeft voor een ander, sociale contacten onderhoudt, betrokkenheid ervaart en nieuwe
dingen leert. Scootmobiel vereniging Veldhoven wil de maatschappelijke deelname en betrokkenheid
van haar leden en andere partijen in Veldhoven stimuleren rondom deze centrale thema’s. Ons doel
is er op gericht om de leden uit hun sociaal isolement te halen, doormiddel van activiteiten die erop
gericht zijn meer veiligheid en plezier in het leven te geven door bijvoorbeeld gezamenlijke buiten
tripjes en 's winters binnen activiteiten.
We streven ook naar bevordering van de zelfredzaamheid van onze leden in het verkeer, met de
toertochten willen we bereiken dat de deelnemers zich vertrouwd voelen met hun scootmobiel. De
hierdoor opgebouwde kennis en ervaring komt ten goede aan de verkeersveiligheid.
Verder proberen we het bestaan van de vereniging en de hieruit voortvloeiende activiteiten onder
een breed publiek en het bedrijfsleven openbaar te maken, om op deze wijze sponsorgelden te
genereren en wederzijds begrip en een betere verstandhouding tussen scootmobielrijders en publiek
te bewerkstelligen. Ook proberen we samen een betere bereikbaarheid van gebouwen te
bevorderen voor rolstoel en scootmobiel gebruikers.
Naast deze belangrijke doelstelling wil Scootmobiel vereniging Veldhoven ook een organisatie zijn
waar haar leden en vrijwilligers trots op zijn, waar zij zich graag aan willen verbinden en waar zij zich
gewaardeerd voelen. Iedereen moet kunnen meedoen en de kenmerkende betrokkenheid dient ten
alle tijden te worden gekoesterd en bewaakt.

Namens,
Scootmobiel vereniging Veldhoven,

Hennie Pompe

Ineke Heijmans

Peggy van Beek

Rabobank 1594.74.639 - K.v.K. 51510359

www.scootmobielveldhoven.nl

