
Cara Moers -van Deur 
cmoers@actwerkt.nl 
06-22979725

Pascal Moers 
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl 
06-13004517

ACT Werkt!
Bergerweg 1
6063 BN Vlodrop

www.actwerkt.nl
info@actwerkt.nl
KvK 51741350

De schijnwerper van de maand: Oktober!
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij elke 
nieuwsbrief een bedrijf of organisatie in de 
schijnwerper omdat wij vinden dat dit bedrijf of 
organisatie dat verdient!

De schijnwerper van de maand oktober gaat naar 
de MEE werkwinkel. MEE is een organisatie die 
kort maar krachtig hun ‘Core business’ omschrijft 
op de algemene website als: “MEE ondersteunt 
mensen met een beperking”. Dit doet MEE in 
de ruimste zin van het woord. MEE heeft 22 
regionale MEE-organisaties verspreid over het 
gehele land. Hun ondersteuning is gratis en bij 
MEE kun je terecht met vragen over opvoeding 
& ontwikkeling, leren & werken, samenleven 
& wonen en regelgeving & geldzaken. MEE 
kijkt samen met jou wat je nodig hebt, zodat 
je zelf weer verder kunt. Bij MEE ben je aan 
het juiste adres als je te kampen hebt met een 
beperking. Maar ook naasten van mensen met 
een beperking kunnen met hun vragen bij MEE 
terecht. 

Daarnaast vindt MEE het belangrijk om zo 
veel mogelijk samen te werken met andere 
organisaties rondom mensen met een beperking, 
zodat er een sluitende aanpak ontstaat. Dit 
staat parallel aan de visie van ACT Werkt! 
Zodoende is ACT Werkt! tegenwoordig te 
vinden als deelnemer aan de MEE werkwinkel. 
De MEE werkwinkel is een website waar 
mensen met een beperking vacatures, 

dagbestedingsmogelijkheden en beschermde 
werkplekken kunnen vinden. Daar blijft het niet bij, ook 
organisaties die begeleiden naar werk staan op de site 
vermeld, makkelijk te vinden onder de desbetreffende 
regio. Zodoende kun je ACT Werkt! tegenwoordig ook 
vinden op: www.meewerkwinkel.nl

Voor meer informatie over MEE, bekijk hun website: 
www.mee-nml.nl

De gouden tip:
De gouden tip van deze maand is een boek wat door 
een cliënt van ons is aangeraden. Na wat onderzoek 
bleek dat Matthijs van Nieuwkerk van ´De Wereld 
Draait Door´ tot Jon Steward van ´The Daily Show´  
dit boek aanprijzen en bejubelen! Tevens genomineerd 
voor meerdere prijzen zoals ´Book of The Year´ is 
het een bijzonder boek te noemen wat een enorme 
berg aan inzichten geeft over hoe het is om autisme 
te hebben en hoe mensen met autisme de wereld 
kunnen ervaren. 
Originele Titel: The Reason I Jump. Vertaald naar het 
Nederlands: Waarom ik soms op en neer spring. 
Geschreven door een 13 jarige, Japans jongetje 
genaamd, Naoki Higashida.  
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