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Careander is een protestants christelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Contact

AAN HET WOORD

Reisverhaal
Mijn naam is Brenda Verschuur en ik woon in Veldheem in Wezep.
Deze zomer heb ik een bijzondere reis gemaakt.
Ik ben 3 weken naar Ecuador geweest om ontwikkelingswerk te doen.
De reis werd georganiseerd door World Servants.
De voorbereiding voor de reis begon een jaar geleden.
Om geld bij elkaar te sparen heb ik allerlei acties georganiseerd.
Bijvoorbeeld op kerstmarkten staan en Wilhelminapepermunt verkopen.
Ik ben al meerdere keren op project geweest met World Servants.
Dit jaar was ik voor het eerst als toerustingsleider.
Hiervoor heb ik een aantal trainingen moeten volgen.
Als toerustingsleider moest ik het avondprogramma organiseren en ging ik met de
andere deelnemers in gesprek over het geloof.
In Ecuador hebben we een cacaoschuur gebouwd voor de boeren.
De cacao kan in de schuur beter drogen en levert daardoor meer geld op.
Ik ben bij een boer en zijn gezin op bezoek geweest.
Het was heel bijzonder om met dat gezin te praten.
Je hoort wat ze mee maken en dat ze niet veel eten hebben.
Het heeft veel indruk op mij gemaakt.
Ondanks dat ze weinig hebben, hebben ze veel vertrouwen:
“God helpt ons in deze tijd”.
Naast het bouwen hebben we ook kinderwerk gedaan.
Op de zondag bezochten we de plaatselijke kerk.
We hebben ook wedstrijden gevoetbald met de
bevolking.
Het was leuk om samen met de bevolking zulke
dingen te doen.
De bevolking en het mooie land zal ik nooit vergeten.
De mensen zijn zo gastvrij en staan zo mooi in het
leven ook al hebben ze eigenlijk niks om van te leven.

VAN DE BESTUURDER:

Samen de koers van
Careander bepalen
Careander gaat plannen opschrijven voor de toekomst.
Die plannen voor de toekomst noemen we de visie.
Hoe moet Careander er in de toekomst uitzien?
We gaan opschrijven wat jij als cliënt belangrijk vindt.
En waar Careander goed in is.
Er zijn al gesprekken geweest voor medewerkers,
leidinggevenden en de Raad van Toezicht.
Zij hebben gesproken over de toekomst van Careander.
Er zijn na die gesprekken vragen opgeschreven.
We gaan uitzoeken welke mensen Careander ondersteuning
biedt.
Is Careander voorbereid op nieuwe ontwikkelingen in de
komende jaren?
Binnenkort gaan we met deze vragen aan de slag.

VAN DE REDACTIE:
Er wordt veel gesproken over de
toekomst van Careander.
En wat jij als cliënt hier van vindt.
Je kunt hier over lezen in het
artikel van de Bestuurder.
Cliënten vertellen over hun
passie, hun hobby en hun reizen.
Ook kun je meer lezen over
Pleinplein.
Benieuwd wat je begeleider
of andere medewerkers van
Careander meer doen als ze niet
bij Careander werken?
Dat kun je dit keer ook lezen.

Wil je zelf ook iets sturen?
Mail je artikel naar
redactie@careander.nl

We praten met alle cliëntenraden, verwantencommissies en
teams over onze visie.
Ook hebben begeleiders met een aantal van jullie gesproken over
de Christelijke identiteit.
Jullie reacties zijn doorgegeven op een bijeenkomst voor
verwanten en medewerkers.
Deze bijeenkomst ging over de identiteit van Careander.
Tot slot gaan we gesprekken houden met mensen die veel weten
over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ik nodig jullie allemaal van harte uit om mee te denken.
Misschien heb je vragen of opmerkingen over de toekomst van
Careander.
Je kunt die vragen of opmerkingen doorgeven
aan de begeleider of aan de teammanager.
Maar je mag ze ook mailen naar:
visie@careander.nl
Ik hoop dat we samen een goede visie
van Careander kunnen opschrijven.
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer
Bestuurder

Careander
postbus 60, 3840 AB Harderwijk
redactie@careander.nl

Careander

zorg die staat!

GEZOND LEVEN

Nijmeegse Vierdaagse

Henrike Voet woont bij Brederostaete en werkt onder andere bij
De Schuilplaats in Harderwijk.
Dit jaar liep zij voor de tweede keer de Vierdaagse van Nijmegen.
Graag vertelt zij jullie hierover.
Maandag 18 juli gingen we richting Nijmegen voor de 100ste vierdaagse.
Samen met de X-Toppers voor mensen met een beperking.
Informatie over de X-Toppers kun je vinden op www.iedereenkansporten.nl.
In Lent was sportcomplex De Ster voor ons gereserveerd.
We hadden een mooi plekje in de hoek van de gymzaal.
Het was leuk om iedereen weer te ontmoeten.
Dinsdag 19 juli, was de 1e dag van de vierdaagse.
We liepen elke dag 30 kilometer.
’s Morgens was het goed te doen, ’s middags werd het heel warm, wel 33 graden.
We moesten goed eten en drinken en een hoedje opzetten.
Samen met mijn buddy Alie was ik om 4 uur bij de finish.
We kregen medische verzorging, gingen douchen en eten.
De eerste dag was goed gegaan.
Woensdag 20 juli, de 2e dag, werd het ook warm.
Daarom mochten we een half uur eerder vertrekken.
We moesten over een dijk wandelen, dat was erg warm.
Er gebeurde veel om ons heen.
Er reden ziekenauto’s voor de wandelaars die onwel
waren geworden van de warmte.
Om 4 uur waren we bij de finish.

Donderdag 21 juli, de 3e dag, was een leuke
tocht.
De tocht ging over de 7 heuvelenweg.
Die is kei gaaf omdat het voor je gevoel maar
3 heuvelen zijn!!!
Maar het zijn er 7, dat is een grapje.
Om kwart voor 4 waren we bij de finish.
’s Avonds was het tijd voor familie, mijn
ouders kwamen.
We kregen lekkere Limburgse vlaai.
Vrijdag 22 juli, de 4e dag.
De dag van Malden begon met goed weer.
Later begon het te regenen en te onweren.
Dat was best eng omdat we onder de bomen
liepen.
Gelukkig werd het daarna weer droog.
Na de pauze begonnen we aan de laatste
5 kilometer.
We kregen van de organisatie een mooie
gladiool.
Daarna begon de intocht.
Mijn familie en mijn vriendin en haar ouders
stonden ook langs de route.
Het was bijna 3 uur toen we bij de finish
waren.
Het was net de intocht van Jezus, zo voelde ik
het.
Ik bedoel dat positief, het was zo’n fijn gevoel!
Volgend jaar
Alie en ik hebben de 4 daagse zonder blaren
uitgelopen.
Volgend jaar doen we weer mee met de
30 kilometer.
Het was weer kei gaaf!
Tot volgend jaar, dan lopen we hem weer!
Groetjes van Henrike en Alie.

WONEN EN WERKEN:

TROTS
OP MIJN
TUIN
Danielle van Hal woont in
de Rotonde in Harderwijk.
De appartementen
van de Rotonde zijn in 2010 gebouwd.
Bij haar appartement heeft Danielle een kleine tuin.
Ze vertelt er vol trots over.
“Nog voordat ik in mijn appartement kon,
had ik al 2 papaverplantjes gekocht.
En toen ik eenmaal de sleutel kreeg, heb
ik de plantjes in mijn tuin gezet.”
Ze heeft mooie bloemen in haar tuin staan.
De bloem van de papaver, ook wel nep
klaproos genoemd, vindt Danielle prachtig.
Sommige bloemen kan ze afsnijden
en binnen in een vaasje zetten.
Met de klaproos kan dat helaas niet.
De bloemblaadjes vallen er dan heel snel af.
In haar appartement heeft ze een
vaas met nep klaprozen.
Zo kan ze ook binnen van die
mooie bloemen genieten.
Van familie en vrienden krijgt Danielle regelmatig
kaarten met een afbeelding van klaprozen.
Die kaarten krijgen een mooie
plek in haar huiskamer.
Danielle is vaak in haar tuin bezig.
“Het is prachtig om de planten in
mijn tuin te zien groeien.
Er valt altijd iets in mijn tuin te beleven.
Er zijn ook vlinders en bijen die
op de bloemen afkomen.
Van planten met stekels houd ik niet,
die komen niet in mijn tuin.
Ik ben graag buiten en geniet van elke dag.”

WINKELS
“Kom eens bij
ons langs”
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Ken jij onze winkels al?
Bij Careander maken we de mooiste zelfgemaakte producten.
Misschien maak jij deze mooie dingen wel? Of verkoop je ze in één van de winkels?
Graag willen we jullie laten zien wat je kunt kopen in de winkels.
Net effe anders
Beekstraat 34
8081 ED Elburg
0525-685307

/NetEffeAnders

Piekado
Deventerweg 16
3843 GD Harderwijk
0341-422105
piekado@careander.nl
/Piekado

De Postkamer
Kleterstraat 21
3862 CA Nijkerk
033-2455920
postkamer@careander.nl
www.depostkamernijkerk.nl
/De-Postkamer-Nijkerk
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HOBBY

DJ RAYMOND
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Hallo allemaal, graag wil ik wat vertellen over mijn hobby.
Mijn naam is Raymond en ik woon in Ede.
Al sinds ik een kind was, houd ik van muziek.
Het liefst draai ik Nederlandstalige muziek, hardcore, Bob Marley
en Remix.
Sinds een paar maanden heb ik een eigen draaitafel.
Hiermee kan ik ook voor andere mensen muziek draaien.
Ook heb ik boxen en discolampen.
Als er iemand van zingen houdt, heb ik ook een microfoon.
Dus alles is aanwezig om er een leuk feestje van te maken.
Ik heb een paar keer opgetreden bij de inloop in De Boshoek in Ede.
Hier wordt elke woensdagavond een activiteit georganiseerd.
Veel bezoekers die daar komen houden van muziek.
Ik vindt het leuk om muziek voor hen te draaien.
Ik word er zelf ook blij van als ik andere mensen op deze manier
vrolijk kan maken.
Het liefst zou ik vaker optreden.
Bijvoorbeeld op locaties van Careander of op een feestje van iemand.
Het liefst voor mensen met een beperking.
Als je meer informatie wilt, kun je dat aan mij vragen.
Dat gaat via het team Ambulant in Ede.
Als je met hen contact opneemt, vertellen zij het tegen mij.

Naar het Dolfinarium
6 juni was het 10 jaar geleden dat we op de Brederostaete
kwamen wonen.
Die dag mocht iedereen mee naar het Dolfinarium.
Daar was voor 5 bewoners een extra verrassing.
We mochten de Dolfijnen aaien of een kusje geven.
Het was heel spannend voor mij om op het vlonder te zitten,
deze wiebelde.
Ik heb de Dolfijn geaaid, hij was zacht en een beetje ruw.
Ik mocht ook dirigeren en toen ging de Dolfijn “zingen”.
De Dolfijn heette Naomi.
Dit mooie verhaal wil ik graag met jullie delen.
De groetjes van Wennie de Zeeuw, Brederostaete

Zit jij wel eens op facebook?
Of stuur je een mailtje?
Dat heet sociale media.
Careander wil je hierin begeleiden.
Je begeleider kan je tijdens de ZOP bespreking
hierover vragen stellen.
En als het nodig is, dan maak je hierover afspraken
met je begeleider.
Careander heeft speciaal voor jou een website gemaakt.
Hier leer je Plien kennen.
Zij helpt bijvoorbeeld met veilig internetten.
En legt je uit hoe telebankieren werkt.
Ook kan je spellen spelen.
Hoe kom je op de site?
Tik in www.plienplein.nl
Welkom Plien, tot snel!

PliePnlitjeentje

ORGANISATIE

Welkom Plien

Een hulpmiddel
voor veilig internet!
IETS MEER WETEN OVER?
Op Pleinplein kun je meer te weten komen
over allerlei onderwerpen.
Je volgt hiervoor verschillende picto’s.
Een aantal medewerkers van Careander doen
naast hun werk nog andere dingen.
Graag vertellen zij graag jullie hierover.
We gebruiken de picto van Plienplein om te
laten zien bij welk onderwerp hun verhaal
hoort op de volgende pagina’s.

VRAGEN AAN

Omgaan met gevoelens
WIE
Mijn naam is Gerdien van Diermen-Dobbenberg,
begeleider bij Careander, daarnaast ben ik Counselor.
WAT
In je leven gebeuren soms nare dingen.
Of je moet je aanpassen aan een nieuwe
levensfase.
Hierdoor kan je andere gedachten en
gevoelens krijgen.
Ook kun je je anders gaan gedragen.
Na een tijdje gaat het meestal weer beter.
Vaak met hulp van begeleiding of sociaal
netwerk, maar wat doe je als dat niet
lukt?
Dan kan tijdelijk extra ondersteuning heel
fijn zijn.
HOE
Samen kijken we wat er nodig is om je
weer goed te voelen.
Wat wil je bereiken?
Dit doe ik door gebruik te maken van

Oplossingsgerichte Therapie.
We werken aan oplossingen.
Dit kan door er samen over te praten.
Vind je dit lastig?
Dan kan een rollenspel of tekenen heel
goed zijn. Door verwerking van deze
gevoelens voel je je meestal beter.
WAAR
Psychosociale Counseling is een
behandeling
die loopt via het expertisecentrum van
Careander en de orthopedagoog.
Na overleg stelt zij vast of er een indicatie
voor behandeling wordt afgegeven.
Email: g.vandiermen@careander.nl

Rouwverwerking
WIE
Mijn naam is Esmeralde Stokvis- Muurling,
begeleider bij de woonlocatie Anne Franklaan in
Harderwijk.
Daarnaast ben ik rouw- en verliesbegeleider.
WAT
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met rouw
en verlies.
Het kan gaan om verlies van een dierbare of
gezondheid.
Maar ook veranderingen in relaties, werk of
verwachtingen.
Het verlies van een dierbare is een van de
meest ingrijpende gebeurtenissen die je kunt
meemaken.

Dit verlies maakt vaak grote indruk.
Na een tijdje gaat het meestal beter.
Vaak met hulp van families, vrienden
en begeleiding.
HOE
Rouw (voor sommige echt rauw) is
een gezonde reactie op verlies.
Wat doe je als dat niet lukt?
Soms krijg je ook lichamelijk pijn.
Of word je somber.
Dan komt verliesbegeleiding goed van pas.
Ik zet mij graag in om te ondersteunen in een
rouwproces.
Email: e.stokvis@careander.nl..com.

WIE
Mijn naam is René Buizer en ik werk op
het Centraal Bureau bij Careander.
Mijn gezin doet al jaren aan geocaching.
Onze teamnaam voor geocaching is
Mastschip.
WAT
Geocaching is schat zoeken met behulp
van een mobiele telefoon of GPS
ontvanger.
De schat (cache) is bijvoorbeeld een
munitiekistje, of een doosje van een
filmrolletje.
WAAR
Wij wilden De Postkamer, een locatie van
Careander in Nijkerk, bekender maken.
We hebben een cache gemaakt van
Postkantoor tot ‘Postkamer’.

HOE
Om de cache te kunnen vinden,
moet een puzzel worden opgelost.
De puzzel bestaat uit een bepaalde
serie postzegels.
De waarde van deze zegels bepaalt de
locatie (oplossing) van de cache.
Inmiddels is de cache al bijna 400 keer
gelogd.
Het is leuk om in de logs te lezen,
dat veel mensen bij De Postkamer
koffie gaan drinken.
Op deze manier
hebben wij onze
hobby verbonden
met Careander.

VRAGEN AAN

Geocaching

Meer weten over Geocaching?
Kijk op www.geocaching.nl

Budgetcoaching
WIE
Mijn naam is Irene van Donkelaar,
oud teamleider van Careander.
Ik werk nu als budgetcoach.
WAT, HOE en WAAR
Budgetcoaching
Budgetcoaching leert je om zelfstandig je
financiële administratie bij te houden.
Dit kan kort zijn.
Je krijgt orde en overzicht in inkomsten,
uitgaven en eventuele schulden.
Maar dit kan ook langer duren.
Dan leer je ook inzicht te krijgen in je
administratie.

Budgetondersteuning
Ik kom bij je thuis om de
financiële administratie op orde te
krijgen en te houden.
We maken een goede start en houden het
overzicht.
Ook ondersteun ik bij het aanvragen van
diensten zoals een openbaarvervoerkaart,
regiotaxipas of andere regelzaken.
Verhuisondersteuning:
Ondersteuning bij het organiseren en
regelen van de verhuizing.
Meer informatie: www.irenebudget.nl
email; info@irenebudget.nl
telefoon: 06 – 1955 7839

MEER WETEN OVER

Workshop
Bij woonlocatie Mast in Bunschoten was een workshop.
Stagiaire Lisa heeft dit als opdracht voor school gedaan.
De workshop ging over goede hand- en nagelverzorging.
Bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is je handen goed te wassen na toiletbezoek.
Je moet ook je handen wassen voor je gaat eten.
Of als je gaat helpen met tafeldekken of eten koken.
We hadden bij de koffie zelfgebakken appeltaart.
Hanne en Marjolein hadden die samen met Lisa gebakken.
Ook kregen we een tas met spullen die we met handen nagelverzorging kunnen gebruiken.
Het was een leuke en leerzame middag.

Vrijwilliger gezocht
om mee te bakken
Wij vinden het fijn om te bakken.
Helaas is hier niet altijd tijd voor.
Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden bij ons op
Mast in Bunschoten en eens gezellig bij ons te komen
bakken?
Geef u op via mast@careander.nl.

Prijswinnaars
De Letterpuzzel is gewonnen door Tonia
Noorlander uit Ede.
E. van den Brink uit Lunteren heeft gewonnen met
de kattenpuzzel.
Ze ontvangen beiden een mooie prijs.
Wil je ook een keer winnen?
Je kunt de oplossing sturen naar:
Redactie Cliënten Contact
Postbus 60
3840 AB Harderwijk
Denk er wel om je naam en adres op de oplossing
te schrijven!

PUZZEL
Rebus
Wat staat hier?

