ANBI publicatieverplichting – Senself 2019
Senself streeft naar de normalisatie van participatie van mensen met een licht verstandelijke of
meervoudige beperking. Wij bieden een platform voor hen om hun talenten te ontdekken en
ontwikkelen. Door de deelnemers te koppelen aan vrijwilligers van culturele evenementen en
festivals, realiseren we participatie door gelijkwaardige interactie, belangstelling en dialoog tussen
mensen met en zonder beperking. We nemen de organisatie werk uit handen door een vaste club
enthousiaste talenten ter beschikking te stellen en tegelijkertijd biedt het hun eigen vrijwilligers een
verdiepende ervaring. Het (beoogde) resultaat: Vermindering van segregatie van mensen met een
beperking in de samenleving, het versterken van een positieve beeldvorming over mensen met een
beperking en de uitbreiding van het vrijwilligersbestand voor evenementen in Den Haag.
Senself Sniester 2019
In het weekend van 24 mei werkte Senself opnieuw samen met Haags cultuurfestival Sniester.
Tijdens een voorafgaande opfrisbijeenkomst zijn oud-deelnemers geënthousiasmeerd met de
ondersteuning van VTV Den Haag en Middin: het werd hen duidelijk wat er verwacht werd, nieuwe
taken werden gepresenteerd, ze werden gemotiveerd om nieuwe doelen te vormen en hun grenzen
te verleggen om zodoende te besluiten om dit jaar deel te nemen. 11 deelnemers werden vervolgens
gekoppeld aan 12 vrijwilligers/werknemers van Sniester. Ze verkochten tickets, controleerden
bandjes, stonden achter de bar, serveerden bezoekers, waren onderdeel van de productiecrew,
verzorgen artist handling en meer.
VTV Den Haag consulent Juanita Goossens: “Wat ik aan hen merk, is dat ze heel erg hebben genoten
van alle aandacht en deelnemen aan het festival. Ze zijn ook heel erg trots op wat ze hebben gedaan!
Meedoen aan zoiets groots zorgt vooral voor heel veel enthousiasme…daar gaan ze profijt van
hebben.”
Senself heeft dit jaar een belangrijke stap gemaakt om zichzelf te presenteren aan de Haagse
cultuursector waardoor we de komende jaren kunnen doorgroeien en verduurzamen. Door de
resultaten te vergroten en kwaliteit van de output te bewaken, draagt Senself bij aan de
zichtbaarheid van het Possibilize platform, zodat we op landelijk, en op den duur internationaal,
niveau zoveel mogelijk individuen en organisaties kunnen inspireren met onze Possibilizing waarden.
De activiteiten op Sniester hebben andere Haagse culturele instellingen aangespoord om het gesprek
met Senself aan te gaan om een mogelijke samenwerking te verkennen, waaronder: Kaderock,
Schollenpop, Parkpop, Zeeheldenfestival, Surfana, Happy Hunting Ground, The Life I Live, Embassy
Festival, PAARD, Green Garden, Musicon en Popradar.

