
Enige historische feiten op een rij:

In 1926 is de stichting Pameijer opge-

richt door dr J.H. Pameijer. De Pameijer

stichting richtte zich (en richt zich nog)

op opvang van mensen met psychische

problematiek en verstandelijk gehandi-

capten in kleinschalige woonvormen in

de stad. Met deze kleinschalige woonvor-

men was de instelling de eerste in heel

Nederland.

Ruim 25 jaar geleden opende dagactivi-

teitencentrum ‘Bijna Alles’ haar deuren,

en is hiermee de eerste en oudste dagac-

tiviteitencentrum in Nederland. ‘Bijna

Alles’ is onderdeel van de Maaskring-

groep.

De Maaskringgroep heeft, net als elke

andere instelling, een cliëntenraad. Wat

wél bijzonder is aan deze cliëntenraad, is

dat zij al zo’n twintig jaar geleden is

ingesteld, nog ver voordat er hiertoe een

wettelijke verplichting bestond. Dat

maakt de cliëntenraad de oudste raad in

de regio Rijnmond, en misschien zelfs

wel van Nederland.

De Maaskringgroep wil haar 80-jarig

bestaan niet ongemerkt voorbij laten

gaan, en heeft in 2006 een scala aan fee-

stelijke activiteiten georganiseerd. Op 19

december 2005 is het startschot gegeven.

Tijdens een receptie werd een speciale

jubileum-kalender voor 2006 uitgereikt,

speciaal voor alle medewerkers en cliën-

ten van de Maaskringgroep.

In deze kalender worden mensen gepor-

tretteerd in woord en beeld met de door

hun uitgezochte BR-ers (Bekende Rotter-

dammers). Alle geportretteerden maken

gebruik van de voorzieningen van de

Maaskringgroep  Bekend of onbekend,

mensen kan je overal tegen komen. Bij

het sporten, winkelen of uitgaan. Dat

maakt dat bijzondere mensen gewoon,

en iedereen bijzonder. In de kalender

staat centraal de ontmoeting tussen de

verschillende mensen, bekend en onbe-

kend, maar mensen die dezelfde passie

of ambitie delen. Dit leidt tot interessan-

te ontmoetingen. Gerrie, die verzot is op

zingen en elke week met een koor repe-

teert, ontmoet de BR-er Lee Towers. Na

een gesprek over onder andere de markt

op Zaterdag en over Feyenoord komt het

al snel tot een uitvoering van ‘You’ll

never walk alone’. “Geniet van de kleine

dingen”, zegt Lee als ze het over het

leven hebben.

Het is slechts een van de twaalf ontmoe-

tingen, die in de kalender geportretteerd

worden. De uitreiking van de kalender

werd gedaan aan alle mensen die zijn

geportretteerd in de kalender, tijdens

een informele receptie vlak voor de

feestdagen. Het startschot voor het 80-

jarig bestaan van de Maaskringgroep is

gegeven. Wat de feestelijkheden zullen

zijn in 2006 is in ieder geval voor de

redactie nog een verrassing.

Bas van Bellen

[13]

80 jaar Maaskringgroep

In 2006 bestaat de Maaskringgroep 80 jaar. De Maaskring-

groep is een samenwerking van de stichting PameijerKeer-

kring (welke ook weer het resultaat is van een fusie), RIBW

Rijnmond en Maasstad in de regio Rijnmond. De doelgroe-

pen van de Maaskringgroep zijn: sociale psychiatrie, verstan-

delijk gehandicapten en jongeren.


