Drempels weg in Montferland
Een cheque en de complimenten van wethouder Van Vuuren. Omdat twee verenigingen, een school
en een dorpsraad open staan voor mensen met een beperking.
door Carine ten Cate
De Watervrienden Didam hadden er stilletjes al op gehoopt.
Toch waren voorzitter Wilfried Rasing en pr-man Arthur Klerk héél erg blij met de Wmo-stimuleringsprijs van de
gemeente Montferland, ter waarde van 2.000 euro. “We gaan er speelmateriaal voor in het water van kopen”,
zegt Rasing. “We hadden wel verwacht dat we een geldprijs zouden krijgen. Om de simpele reden dat wij
precies aan de eisen van de prijs voldoen. Bij ons kan iedereen meedoen. Bij het Meer Bewegen voor Ouderen
kunnen 55-plussers in hun eigen tempo zwemmen. Daarnaast hebben we een groepje voor kinderen met een
verstandelijke, lichamelijke of sociale beperking. Deze kinderen vallen bij reguliere sportverenigingen buiten de
boot. Bij ons zijn ze welkom en krijgen extra begeleiding. Bij deze groepen staat het zwemplezier voorop. Maar
als het even kan, werken we toe naar het verhogen van de zwemprestaties.”
De kinderen krijgen elke dinsdagavond les in zwembad De Hoevert.
Hun begeleidsters zijn heldinnen met een engelengeduld. Dat zijn Dorrie Hunting en Wilma Boerboom, die al
jaren actief zijn voor de Watervrienden.
“Ons hele kader is trouw”, weet pr- man Arthur Klerk. “De vereniging bestaat 36 jaar en de helft van onze leiders
zit er ook al zo lang bij. De andere helft bestaat uit hun kinderen of andere familieleden.”
Sabine is één van kinderen van het zwemgroepje van Dorrie en Wilma. Wat ze allemaal kan?
“Onderwaterzwemmen, borstcrawl, rugzwemmen, duiken. Allemaal diploma’s.”
De Wmo- raad waardeerde een tweede sportinitiatief met 500 euro. De stichting Triatlon Didam makkelijk. Ik
heb wel twaalf ( hardlopen, fietsen, zwemmen) heeft dit jaar voor het eerst een jeugdtriatlon gehouden. Met als
doel de jeugd meer te laten bewegen. Goed om hun gezondheid, het functioneren in een team en voor het
trainen van de sociale vaardigheden.
De Albert Schweitzerschool kreeg gisteren ook 500 euro. Deze school leert de leerlingen om kinderen die
anders zijn te waarderen. Elke groep van de Albert Schweitzerschool wordt gekoppeld aan een groep van de
Christoffelschool voor speciaal onderwijs. In de nieuwe locatie ( brede school Noord) gaat de school samenwerking met Huys Kamelot, waar mensen met een verstandelijke beperking komen te wonen. Deze -in veel
gevallen- oud-leerlingen van de Christoffelschool worden straks ingezet bij schoolactiviteiten en verrichten handen spandiensten op school.
De DorpsRaad Braamt viel zelfs twee keer in de prijzen. Met de activiteit ‘ rolstoeldansen voor kids’.
En met de kindervakantiespelen Kivada. De kinderspelen zijn laagdrempelig. Omdat deelname voor vier dagen
maar 17,50 kost (inclusief warme maaltijd). En omdat ook kinderen met een beperking van harte welkom zijn.

Begeleidster Dorrie Hunting van Watervrienden Didam met haar zwemgroepje.
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