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Sterker in de samenleving.
Powered by Pluryn
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25 JONGEREN GAAN DE UITDAGING AAN
Het beklimmen van de Mont Ventoux in ZuidFrankrijk is voor ervaren wielrenners vaak al een
zware opgave. Laat staan voor mensen die nog
nooit op een wielrenfiets hebben gezeten. Toch
gaan 25 jongeren van de Plurynlocaties De Beele,
Jan Pieter Heije, Werkenrode Jeugd, Het Hietveld
en De Hoenderloo Groep de uitdaging aan.
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Het beklimmen van de roemruchte berg
vraagt om een serieuze voorbereiding.
De deelnemers trainen een paar keer
per week, samen met een vrijwilliger:
hun persoonlijke fietsbuddy. Een fiets
en wielerkleding krijgen zij in bruikleen. Hun ultieme doel: samen naar de
top. Op 16 juni 2016 gaat het gebeuren.
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Alle deelnemers hebben één ding
gemeen: door verschillende oorzaken
hebben zij al veel meegemaakt in hun
jonge leven. De beklimming van de
Mont Ventoux betekent voor de jongeren
vooral een overwinning op zichzelf.
Ze leren omgaan met tegenslagen en
doen uiteindelijk een succeservaring
op. Dat versterkt hun zelfvertrouwen
en komt hun behandeling ten goede.
Ook leggen ze waardevolle nieuwe
contacten. De afdeling Research
en Development van Pluryn doet
wetenschappelijk onderzoek om het
effect van deelname aan Equipe Mont
Ventoux op de behandeling exact vast
te stellen.
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Pluryn steunt Equipe Mont Ventoux
van harte. Maar er is meer nodig om
dit geweldige project te laten slagen.
U begrijpt dat de kosten niet betaald
kunnen worden uit het reguliere
zorgbudget. Vandaar dat wij op zoek
zijn naar mensen die onze renners
financieel willen steunen. Elke bijdrage
is welkom op rekeningnummer:
NL24INGB0669509981 t.n.v. Stichting
Pluryn Exploitatie, o.v.v. Equipe Mont
Ventoux. Hartelijk bedankt, namens
alle deelnemers aan Equipe Mont
Ventoux. U geeft onze renners net dat
extra duwtje, dat ze nodig hebben om
de top te bereiken!
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Wilt u als donateur op de hoogte
gehouden worden van de verrichtingen
van onze renners, stuur dan een mail
naar communicatie@pluryn.nl. U
ontvangt dan ook een uitnodiging voor
de slotbijeenkomst, waarin we samen
met de deelnemers en andere betrokkenen terugkijken op de beklimming.
Over Equipe Mont Ventoux
Pluryn sluit met dit initiatief aan bij
Equipe Mont Ventoux. Aan dit
evenement nemen inmiddels zo’n
200 jonge mensen van verschillende
Nederlandse zorginstellingen deel.

Wilt u meer weten over
Equipe Mont Ventoux?
Neem contact op met coördinator
Nick Obma, tel. 06 – 22 48 32 88;
e-mail nobma@pluryn.nl
Kijk ook op www.pluryn.nl of volg
de verrichtingen van de deelnemers via
www.facebook.com/pluryn en www.twitter.com/pluryn

Sterker in de samenleving.
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen,
heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken.
Ook wanneer er sprake is van complexe problematiek
in gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Pluryn ondersteunt
mensen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig
en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving.
Dit doen we met ruim 3.500 medewerkers via onze
landelijk werkende voorzieningen voor langdurige
zorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel van
ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs
en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen
doet mee! De kracht komt uit de mensen zelf.
Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Meer weten over de mogelijkheden?
Vraag het aan het klantenbureau:

088 - 779 50 00
klantenbureau@pluryn.nl

www.pluryn.nl
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