
Rechtop is een beweging van en voor 
alle Deventenaren. De sterkere helpt de 
zwakkere, die weer sterker wordt en op 
zijn beurt anderen kan ondersteunen. De 
Rechtop-koffi  etafel is dé ontmoeti ngsplek. 
Iedereen is daar welkom. De centrale 
vraag is: wat vind jij belangrijk om te doen 
en wat past bij jou? 

Meedoen maakt mensen sterker. De 
deelnemers komen zelf met ideeën die 
bij hen passen en die op ieders talent zijn 
gebaseerd. De acti viteiten zijn van belang 
voor anderen en voor de samenleving. 
Het gaat bijvoorbeeld om het uitvoeren 
van klussen, tuinonderhoud, wandelen met senioren, taal- 
en computerles. Door het doen van deze ‘betekenisvolle’ 
acti viteiten worden de eigen mogelijkheden ontdekt, komt de 
trots en de eigenwaarde terug. Vaak blijkt dat 

mensen veel meer kunnen en 
durven dan ze in eerste instanti e 
zelf dachten. Dit geeft  hen meer 
zelfvertrouwen.

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer 
informatie op: 
www.rechtop.nu
of bel 0570 62 80 90 
Langskomen kan ook, op de Vetkampstraat 1A.

Rechtop stimuleert 

‘meedoen’.

Samen activiteiten 

ondernemen, die leuk 

zijn om te doen en van 

belang zijn voor de 

omgeving.

Wilt u ook meedoen en 

meer weten?

Kom dan bij ons langs.

RECHTOP-KORTINGSREGELING

Rechtop voert ook de korti ngsregeling uit. Mensen met 
weinig geld kunnen in aanmerking komen voor een 
budget van maximaal € 150,- om te kunnen sporten of 
deel te nemen aan educati eve of culturele acti viteiten. 
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Rechtop
doe mee!

Projecttrekkers gezocht
Een van de vrijwilligers begeleidt de moestuin, de hout-

werkplaats en het opknappen van de sloep. 
‘Ik heb bij Tempo-Team en als interim 
manager bij diverse gemeenten gewerkt, 
maar ik ben nog nooit zo voldaan thuis 
gekomen als nu’.  Het is prachti g om te doen, 
zo veel verschillende mensen, met zoveel 
talent. Super gewoon, zo samen creëren en 
beter worden’.  Rechtop zoekt regelmati g 
projectt rekkers. Interesse? Wij vertellen u 
graag meer over deze mogelijkheid.

NIEUWE ACTIVITEITEN
Sinds kort heeft  Rechtop ook een houtwerkplaats. Daar 
wordt van alles gemaakt o.a. tuinkasjes, volgelkastjes, 
tafels, banken, tuinhekken. Het bedrijf  ‘HOUTGOED’ uit 
Diepenveen heeft  recentelijk veel hout grati s beschikbaar 

gesteld. De deelnemers van Rechtop zijn daar super blij 
mee en hebben er al hele mooie dingen van gemaakt. 
In de houtwerkplaats wordt momenteel een oude 
sloep opgeknapt. Het is de bedoeling dat daarmee, als 
deze gereed is, tochtjes op de IJssel worden gemaakt. 
Rechtop organiseert vanaf april 2016 
maatschappelijke dagen. Organisati es, bedrijven en 
parti culieren die interesse hebben in maatschappelijk 
ondernemen en / of meer willen weten van Rechtop 
kunnen zicht hier voor aanmelden. De duur is 
ongeveer één dagdeel.
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Doe ook
mee met 
Rechtop
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