info op de website www.samenvissen.nl of
neem direct contact met ons op. Wij beantwoorden al je vragen en helpen om verbinding te leggen met een zorginstelling in je
gemeente voor een visuitje met de bewoners.
Hengelsportverenigingen die al jaren visdagen
organiseren met bewoners van verzorgingstehuizen kunnen een financiële bijdrage krijgen
om hengelmateriaal, aas en voer aan te schaffen. Dus laat van je horen!

Samen Vissen met jouw zorginstelling?
Heeft jouw zorginstelling interesse in een
visuitje? Kijk dan voor meer informatie op
de website of neem direct contact met ons
op. Wij beantwoorden alle vragen en samen
maken we een afspraak voor een visuitje met
bewoners van de zorginstelling.

i.s.m.
Sportvisserij Nederland
Telefoon: -
e-mail:
samenvissen@sportvisserijnederland.nl
Website: www.samenvissen.nl

SAMEN VISSEN
met bewoners van
zorginstellingen

Contact met de natuur is fantastisch!
Een kwart van de bewoners van zorgcentra komt
niet meer buiten omdat ze dat zelf niet meer
kunnen of omdat er geen begeleiding voor is.
Uit onderzoek blijkt dat juist voor deze kwetsbare groep contact met de natuur positief
bijdraagt aan hun gezondheid en welzijn.
Vissen is een fantastische manier om deze
mensen weer in contact te brengen met
de natuur.
Veel ouderen hebben in hun jeugd en soms
zelfs een leven lang gevist. Samen Vissen zorgt
ervoor dat deze ouderen een ochtend of middag
kunnen vissen met vrijwilligers van de lokale hengelsportvereniging. Hierdoor is het vissen voor hen
weer toegankelijk en genieten zij van een dagje
buiten. Dat levert gezellige dagen vol vrolijkheid
op. Met Samen Vissen koppelen we de vraag vanuit de zorgcentra aan beschikbare vrijwilligers van
de hengelsportvereniging. Samen zorgen we voor
een gestructureerde aanpak, geschikt viswater en
een goede begeleiding.

geestelijke of lichamelijke beperking). Met Samen
Vissen kiezen we voor korte lijnen.
De hengelsportvereniging spreekt samen
met de zorginstelling af waar en wanneer
men gaat vissen. De vrijwilligers van de vereniging
zorgen voor hengels, aas, voer en ‘vistechnische’
begeleiding tijdens het vissen. De activiteitenbegeleiders van het tehuis brengen de deelnemers naar
de waterkant en zorgen voor stoelen, een hapje en
drankje en zorgbegeleiding. Samen bekijken zij of
een vislocatie veilig is voor de deelnemers, maar
bijvoorbeeld ook of er een (invaliden)toilet in de
buurt is. Op www.samenvissen.nl is een eenvoudig voorbeeld draaiboek beschikbaar.

Voor zorginstellingen door
hengelsportverenigingen

Hoe kun je meedoen?

Samen Vissen is gericht op bewoners van zorginstellingen (ouderen maar ook mensen met een

Meld je als hengelsportvereniging of zorginstelling aan voor het Samen Vissen project via de

website, direct bij Sportvisserij Nederland of via
de eigen hengelsportfederatie. Voor dit project
werkt Sportvisserij Nederland samen met IVN
Natuureducatie. IVN biedt Samen Vissen actief
aan bij zorginstellingen door heel Nederland. Als
hengelsportvereniging kun je dus zomaar worden gevraagd om ook een dagje Samen Vissen te
organiseren!

Samen Vissen met jouw vereniging?
Is jouw hengelsportvereniging bereid om zich
in te zetten voor bewoners van één of meer
zorginstellingen in de buurt? Kijk dan voor meer

