
Visserslatijn: 
vissen met 

bewoners van 
Libertas Leiden? 

Onbekommerd aan 
de waterkant: wil 
jij bewoners van 

de Lorentzhof een 
gelukkige oude dag 
bezorgen en samen 

met hen vissen?

“Moet je die lach zien”, 
zegt Wim Meijberg 
van IVN. “Je koppelt 
de hengelsport aan 

de zorg en kijk wat je 
bereikt!”

Grijs, Groen & Gelukkig 



IVN, Libertas Leiden en de Leidse 
Hengelaarsbond zetten in het kader 
van Grijs, Groen &  Gelukkig het pro
ject Visserslatijn op. Wij organiseren 
vis dagen voor bewoners van  de 
Lorentzhof die minder goed in staat 
zijn zelfstandig naar buiten te gaan. 
Dit levert  gezellige dagen vol vrolijk
heid op. Vissen ter bevordering van 
gezondheid en welzijn.

“Het plezier dat je de mensen 
doet is onbeschrijfelijk. Voor ons 
als vrijwilligers is het daarom ge-
weldig om mee te werken aan dit 

project. Wij genieten met  volle 
teugen”, aldus Bert Visser van 
hsv Het Meuntje uit Emmen.

Vergroenen van Libertas Leiden 
Bij de Lorentzhof willen we een plek 
 creëren waar bewoners een  gelukkige, 
groene oude dag kunnen  be leven en waar 
natuur een meer  centrale rol inneemt. Sa
men met IVN gaan we de komende jaren 
groene   activiteiten op zetten en onze tuin 
 verder aanpakken.

In de tuin werken, stilstaan bij de schoon
heid van natuur, (natuur)herinneringen 
ophalen of de geur van bloeiende  
lavendel: het zijn kleine dingen die een 
bijdrage leveren aan het welzijn van 
de mens. Met allerlei natuurbelevings
activiteiten willen we onze bewoners iets 
extra’s bieden. Zo ook door Visserslatijn. 
Vissen zet aan tot beweging in de frisse 
buitenlucht, bevordert het sociale contact 
en ontspant. 

Wat wij zoeken
Vind je het leuk eenmalig of meer  frequent 
samen met een bewoner of met een groepje 
bewoners te gaan vissen? Dan zoeken we 
jou!

Wat wij bieden
• Opleidingen op het gebied van natuur

beleving
• Samenwerking met en onder steuning 

van medewerkers/activiteiten
begeleiders van Libertas Leiden.

• Je bepaalt in overleg hoe vaak en 
 wanneer je gaat vissen. 

Voor meer informatie en 
aanmelden, graag mailen 
naar:  r.wille@libertasleiden.nl


