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Kandidaten gezocht voor
de Sinnige (Corona) prijs!
Helaas zijn er het afgelopen jaar geen activiteiten geweest waarin

Wat kun je winnen? Er zijn fraaie geldprijzen te verdienen!

mensen met een verstandelijke beperking hebben kunnen laten zien dat

Het Sinnige Fonds organiseert natuurlijk ook een leuke prijsuitreiking.

ze ergens heel goed in waren, zoals het leveren van een sportprestatie.
Dus:

Daarom willen we dit jaar mensen met een verstandelijke beperking

• Woon je in de provincie Groningen?

een geldprijs toekennen voor iets bijzonders dat ze tijdens de CORONA

• Heb je of heeft jullie groep gedurende de Corona periode iets bijzonders gepresteerd?

periode hebben laten zien. Heb je bijvoorbeeld iemand geholpen die

Dan ben jij een kandidaat voor de Sinnige Prijs.

het moeilijk had? Ben je gaan wandelen met iemand die eenzaam was?
Aan dat soort dingen kan je denken. Maar misschien heb je ook wel

Schrijf duidelijk op welke prestatie je hebt geleverd en waarom je in aanmerking komt voor de

iets moois gemaakt, of heb je lekker gekookt voor iemand.

prijs. Vraag ook iemand uit je omgeving, bijvoorbeeld een familielid of een begeleider, om je
kandidatuur te ondersteunen. Een ander mag je natuurlijk helpen om het op papier te zetten.

Je kunt alleen of als groep meedoen. Je kunt je zelf opgeven of

En je mag het ook nog op een andere manier zeggen, bijvoorbeeld in een filmpje of met foto’s.

iemand kan je voordragen voor de Sinnigeprijs. Het bestuur van het

Op de website www.sinnigefonds.nl vind je meer informatie onder het kopje De Sinnige Prijs.

Sinnigefonds zal de prestaties beoordelen. Niet iedereen kan winnen,

Daar vind je een aanmeldformulier: onder het kopje Nu Meedoen. Vul die voor 15 april 2022 in

maar meedoen is ook leuk.

en verstuur hem! Misschien ben jij wel diegene die een mooie geldprijs wint!

