Menz in Beeld
Uw verhaal is van waarde!
In de komende reeks Menz in

Deze week het verhaal van Chris:

Beeld, een initiatief van Stichting
MenzSamen, maakt u als lezer

Hoe kan het toch zijn dat deelnemen aan het arbeidsproces zo bepalend is voor

kennis met de levensverhalen

hoe er naar je gekeken wordt? Alsof je als mens alleen maar meetelt als je werkt.

van gewone, bijzondere mensen.

Chris, die na 30 jaar werken vanwege ziekte uit het arbeidsproces raakte, ervaart

Verhalen waarin u zich kunt

hoe het is om niet langer voor ‘vol’ aan te worden gezien. Leren omgaan met je

Meer informatie

herkennen, u aan het denken

ziekte en proberen te accepteren welke effecten dat heeft op je leven. Voor Chris

Wilt u ook deelnemen aan de

zetten en u van troost of kracht

betekende het dat hij heeft moeten leren zijn dag anders in te delen zodat hij de

reeks Menz in Beeld of wilt u naar

kunnen zijn.

weinige energie die hij heeft goed verdeeld. Het betekende ook dat hij niet meer

aanleiding van dit artikel meer

zijn geliefde hobby’s kan uitoefenen. Hij verloor veel vrienden omdat hij niet

informatie, neem dan contact op

Met deze verhalen geeft stichting

meer mee kon doen aan allerlei activiteiten. Vrienden die overdag werken en in

met stichting MenzSamen

MenzSamen aandacht aan datgene

de avond, juist als bij Chris de energie op is, tijd hebben om af te spreken.

via tel: (0478) 206957 /

wat vaak verborgen blijft in onze

Het is te danken aan zijn positieve instelling en enorme doorzettingsvermogen dat

(06) 491 463 34. Of kijk voor meer

samenleving; het echte verhaal. En

Chris blijft zoeken naar mogelijkheden. Zo heeft hij thuis zijn eigen racewereld

informatie op: www.ikindewijk.nl

door juist dit verhaal te delen, kunt

gecreëerd, een simulatie van een rally/GT racewagen waarmee hij online kan

of www.menzsamen.nl.

u er zijn voor elkaar, voor de buurt,

racen. Zo is hij in staat om op een andere manier zijn hobby te blijven uitoefenen.

de wijk en de omgeving. Samen

Direct na zijn arbeidsongeschiktheid heeft Chris zich gemeld bij het longfonds om

met en voor elkaar zorgen voor een

zijn ervaringen te kunnen delen en anderen daarmee te kunnen helpen. Jammer

verbintenisvolle samenleving. U bent

genoeg werd er onvoldoende gebruik gemaakt van zijn kennis. Ondanks dat geeft

belangrijk voor uw wijk en voor

hij niet op. Hij vervolgt zijn zoektocht en vindt uiteindelijk een plek waar hij zich

uzelf!

welkom en thuis voelt. Een plek waar hij kennis en ervaring kan delen en zo van
waarde is voor anderen. Jezelf zijn en dat te laten zien, dat is Chris.

Juist door uw verhaal te delen, kunt u er zijn
voor elkaar, voor de buurt, de wijk en de omgeving.
Venray, focus op mensen

