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Voor wie tijd en goede zin heeft kan vrijwilligerswerk het leven een stuk aangenamer maken. Met
eenvoudige middelen kun je samen van mooie muziek en een kopje koffie genieten zoals geïllustreerd in
Figuur 1, gemaakt op een woongroep voor mensen met Niet Aangeboren Hersenafwijkingen.

Figuur 1. Nederlandse muziek luisteren met een draagbare CD speler.
Er bestaat een overeenkomst tussen Activiteiten Begeleiding en Ondersteunde Communicatie. Bij beiden
streef je naar levensgeluk, naar individuele ontplooiing en naar een goede sfeer, wat ook een belang is van
instellingen. Bij Activiteiten Begeleiding kun je samen plakkunst maken, Figuur 2, er een muur mee
volhangen, Figuur 3, samen wandelen of samen poëzie lezen.

Figuur 2. Kunstenares MT met plakkunst, afgebeeld met voorafgaande schriftelijke toestemming.

Figuur 3. Muurtje vol plakkunst.
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Ondersteunde Communicatie kan met goedkope low-tech, zie Figuur 4, of met wat duurdere high-tech, in
Figuur 5 worden aangewezen letters en woorden gewoon hoorbaar gemaakt. Voor MT, die dysarthrisch is,
kan dat helpen tenminste één woord over het voetlicht te krijgen. Dit kan in de context van Activiteiten
Begeleiding ook geoefend worden, wat elders moeilijk is.

Figuur 4. Letterkaart op rolstoel.

Figuur 5. Goedkope hi-tech met Lees en Praat, dit werkt ook met een enkele (druk-)schakelaar.
Bij vrijwilligers werk kom je soms de allerliefste collega's tegen, zie Figuur 6. Voor verzorgingshuizen moet
natuurlijk betaald worden, dit is mede mogelijk door de politicus wiens buste in de ontvangsthal staat, Figuur
7, en die onder andere leerde 'een zuinig mens verdient zijn vrijheid'. Wat natuurlijk ook een argument voor
Ondersteunde Communicatie is, wat voor lage kosten zelfstandigheid bevordert.

Figuur 6. Portier van De Klinker in Amsterdam.

Figuur 7. Buste van W. Drees, de nederlandse politicus die de AOW politiek mogelijk maakte.
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