
ORGANISATOR WIJKFESTIVAL 
 
In 2020 vond voor de 1e keer het Wijkfestival Gezond Verstand plaats, een festival 
voor mentale veerkracht. Van 26 september t/m 3 oktober 2021 organiseren wij de 2e 
editie. Voor deze 2e editie zoeken we mensen die zich met hoofd, hart en handen 
willen inzetten voor de organisatie. 
 
Rondom geestelijke gezondheid bestaat veel onbegrip en verkeerde – soms 
negatieve – beeldvorming. Met ‘Gezond Verstand’ – een wijkfestival voor mentale 
veerkracht – geeft Zorgvrijstaat een podium aan de mooie dingen die in Rotterdam 
West gebeuren als het gaat om je mentale gezondheid. 
 
We zoeken ook mensen met ontwikkelkracht, om met ons dit festival neer te zetten. 
Hiervoor is een klein startbudget, aanvullende fondsaanvragen zijn in voorbereiding. 
Ook zoeken we mensen die willen ‘meedoen’. Heb je ideeën en heb je zin om mee te 
doen? Of heb je een activiteit in Delfshaven die hierbij aansluit? Laat het ons weten. 
 
Wil je meer weten?  
Voor indrukken van het festival in 2020 verwijzen wij naar onze site:  
https://www.zorgvrijstaat.nl/gezond-verstand-20/ 
 
Wij bieden: 

- werken in het leukste deel van Rotterdam (Rotterdam West) 
- een tof team (bij Zorgvrijstaat en in de wijk) 
- een breed netwerk en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 

 
We hebben een grote voorkeur voor mensen die in Rotterdam West wonen of actief 
zijn. 
 
Reageren graag met een korte toelichting op wat je motiveert en wat informatie over 
je achtergrond. Dat mag per mail op een manier die bij jou past. Stuur je reactie naar 
mail@zorgvrijstaat.nl	Ook voor vragen kun je bij dit email adres terecht. Als we 
denken dat je goed aansluit bij onze vraag, trakteren we je graag op een kop koffie of 
thee in de wijk zodat we nader met elkaar kunnen kennismaken. 
 
Zorgvrijstaat is een groep actieve bewoners in Rotterdam-West. Wij organiseren 
onszelf en onze buren in het zorgen voor elkaar en ontdekken samen met actieve 
bewoners en (wijk)organisaties wat daar voor nodig is. Dat doen we op straat, in de 
wijken en op stedelijk en landelijk niveau. Voor meer informatie: 
www.zorgvrijstaat.nl. 
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