Contact van hart tot hart
Een miMakker brengt rust en vreugde bij
mensen met dementie of een verstandelijke beperking. In het dagelijks leven
is het niet eenvoudig met hen contact
te krijgen. Een miMakker lukt dat vaak
wel. Door de bijzondere, belevingsgerichte aandacht van een miMakker
ervaren kwetsbare mensen zo positieve
en prachtige momenten. Bij een groot
aantal zorginstellingen in Nederland zijn
miMakkers inmiddels bekend en graag
gezien. Maar ook buiten Nederland is er
inmiddels ervaring met miMakkers.

miMakkers in Hongarije
Project Barát

Vragen?
Mail naar info@mimakkus.nl
of bel: 088 6462500
Meer weten over miMakkus?
www.mimakkus.nl

Bedankt voor uw
betrokkenheid, uw gift, uw ondersteuning.

Barát
Barát is een werkgroep binnen de Stichting
miMakkus bestaande uit enthousiaste miMakkers die twee keer per jaar naar Hongarije
reizen. Ze werken daar vrijwillig en geheel
belangeloos met verstandelijk beperkte
jongens, mannen, meisjes en vrouwen.
Daarnaast bezoeken ze demente ouderen.
Barát garandeert, ook in het buitenland, de
kwaliteit van de miMakkers.

Verzorgenden en verplegenden ontvangen
’hun’ miMakkers steeds met groot enthousiasme. Over en weer inspireren ze elkaar in
het geven van zorg, aandacht en liefde aan
mensen die dat nodig hebben.

Volg Barát in Hongarije
Als miMakkers in Hongarije zijn, schrijven ze
elke dag een bericht. U volgt ze op
clownsnaarhongarije.waarbenjij.nu

Waarom Hongarije?
Instellingen in Hongarije hebben geen staatssteun. Ze zijn volledig afhankelijk van giften.
Hierdoor is het aanbod aan activiteiten en
therapie zeer beperkt. Zowel voor verstandelijk beperkten als voor mensen met dementie.
Ondanks de minimale financiële middelen is
bij Hongaarse verzorgenden en verplegenden de wil om goede zorg te bieden zeer
groot. Barát wil dat graag ondersteunen.

Contact
Om mooie contacten te leggen hoeft een
miMakker geen Hongaars te spreken of te
begrijpen.
De taal van hart tot hart is universeel. Mooie
ontmoetingen, een lach, een traan: het zijn
lichtpuntjes, cadeautjes van onschatbare
waarde.

Wat kunt u doen?
Het project is volledig afhankelijk van giften
en sponsoring. Vindt u het werk van Barát
sympathiek en heeft u mogelijkheden om
het te steunen dan is uw bijdrage van harte
welkom. U kunt een bedrag overmaken op
rekeningnummer 92 33 98 4 t.n.v. Stichting
miMakkus te Eindhoven o.v.v. Barát.

