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VAN DE BESTUURDER:

Samen koers bepalen
Dit voorjaar is Careander gestart met een traject om te
komen tot een visiedocument. In dit document beschrijven
we wat voor organisatie Careander in de toekomst wil zijn.
Waar zijn we goed in, wat vinden we belangrijk en waar gaan
we voor? Een dergelijke visie geeft richting en zorgt voor een
gezamenlijke basis van waaruit we kunnen werken.
In mei en juni zijn er brainstormsessies over de visie
georganiseerd voor onze medewerkers en voor de Raad van
Toezicht en het MT. We stonden stil bij vragen als: Welke
thema’s moeten aan de orde komen bij het opstellen van
een visiedocument? Waar zijn we trots op en wat willen we
behouden in de toekomst?
Met de input uit de hiervoor beschreven bijeenkomsten zijn
vragen geformuleerd voor verder onderzoek. We willen zicht
krijgen op wie nu onze doelgroep is, waar we welke diensten
aanbieden en waar zich witte vlekken in ons zorgaanbod
bevinden. Ook willen we weten hoe ons personeelsbestand
is samengesteld. Zijn we voorbereid op de ontwikkelingen
in de komende jaren? Als onze huidige cliënten andere
ondersteuningsvragen hebben, kunnen we hen dan de
nodige zorg blijven verlenen?

ORGANISATIE:

Naamswijziging
Met ingang van 1 september 2016 heeft de afdeling
Zorgloket van Careander een nieuwe naam gekregen:
Afdeling Advies & Ondersteuning.
Door alle veranderingen in de zorg sluit deze naam
beter aan bij onze werkzaamheden. Het adviseren
en ondersteunen bij vragen in het kader van de Wet
Langdurige Zorg, JeugdWet, Wet Maatschappelijke
ondersteuning en Participatiewet.

De komende maanden wordt er in alle teams, cliëntenraden
en verwantenraden doorgesproken over de visie. Bovendien
is er eind september een werkconferentie geweest waar we
met verwanten en medewerkers verder hebben gesproken
over onze christelijke identiteit. Hiernaast zullen gesprekken
worden gevoerd met externen, bijvoorbeeld deskundigen op
het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking.

Wij zijn als afdeling nauw betrokken bij de stappen die
een zorgvrager zet vanaf het moment dat hij of zij zich
komt oriënteren bij Careander.
Zorgvragers, vertegenwoordigers, relaties en
medewerkers kunnen bij ons terecht met vragen
over o.a. de aanmelding, intake, wachtlijst, indicatie
en het starten, wijzigen of beëindigen van de zorg/
ondersteuning.

Ook als u niet bij een van deze gesprekken aanwezig bent,
nodig ik u van harte uit om mee te denken. Al uw vragen
of opmerkingen over de koers van Careander kunt u mailen
naar: visie@careander.nl Zo hoop ik dat we samen een
breed gedragen visie kunnen formuleren
voor de koers van Careander.

De afdeling Advies & Ondersteuning is bereikbaar
tijdens kantooruren via telefoonnummer 0341-467 832
of per e-mail adviesenondersteuning@careander.nl

Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer, Bestuurder

Medewerkers Afdeling Advies & Ondersteuning
Coördinator: Netty van Middendorp
Consulenten: Anneke Bolhuis, Metty Bakker, Wendy
van Werven
Administratie: Daphne Pietjou, Debora van der Vlies,
Mirjam Spanos en Willie van Nieuwenhuizen
Applicatiebeheer Plancare: René Buizer en Debora
van der Vlies

ORGANISATIE:

Bescherming cliënten door
wettelijke vertegenwoordiging
Curatele, bewind en mentorschap zijn bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen,
bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking. Met deze maatregelen wordt de betrokkene financieel of
persoonlijk beschermd.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar is iedereen voor de wet
meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit wil zeggen dat
je zelfstandig rechtshandelingen kunt verrichten die niet
kunnen worden teruggedraaid. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het kopen van een auto of huis of het afsluiten van
een telefoonabonnement. Soms is iemand onvoldoende
in staat om de eigen belangen goed te behartigen of
goed voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld door een
verstandelijke beperking. Het is dan aan te raden om
een vorm van wettelijke vertegenwoordiging te regelen.
Hierbij wordt een curator, bewindvoerder of mentor
benoemd. Deze persoon neemt financiële beslissingen
voor de betrokkene of beslissingen over de zorg aan de
betrokkene.
SOORTEN MAATREGELEN
Bij onderbewindstelling mag iemand niet meer zelf
beslissen over goederen die onder bewind staan. Dit kan
gaan over tastbare goederen of financiële rechten zoals
een uitkering. Er wordt een bewindvoerder benoemd
die daarover beslist (zoveel mogelijk samen met de
betrokkene). Met een onderbewindstelling wordt de
betrokkene financieel beschermd.
Het is ook mogelijk om voor iemand een mentor te
benoemen. De mentor geeft advies en neemt (zoveel
mogelijk in overleg) beslissingen op het gebied van
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Met een mentorschap wordt de betrokkene op het
persoonlijke vlak beschermd.
Tenslotte biedt de wet de mogelijkheid iemand
onder curatele te stellen. Dit is de meest vergaande
beschermingsmaatregel. De betrokkene verliest dan
handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer

zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Er wordt een
curator benoemd om de onder curatele gestelde persoon
te vertegenwoordigen. Met een ondercuratelestelling
worden persoon en vermogen beschermd.
MAATREGEL DOORGEVEN
Voor Careander is belangrijk te weten welke maatregelen
zijn getroffen voor een cliënt. Dit heeft bijvoorbeeld
invloed op wie wij benaderen voor overleg of
ondertekening van officiële documenten. Wij ontvangen
graag een kopie van de beschikking die door de
rechtbank is afgegeven.
ADVIES EN ONDERSTEUNING
Hoe de wettelijke vertegenwoordiging goed te regelen
voor de toekomst? Wat is het beste voor de zorgvrager
en voor de naaste(n) van de zorgvrager? Wij kunnen
ons voorstellen dat het fijn is om hierover samen van
gedachten te wisselen. De consulent van Careander kan
meedenken en adviseren. Wilt u informatie of advies van
een consulent, neemt u dan gerust vrijblijvend contact
op met de afdeling Advies & Ondersteuning
(e-mail adviesenondersteuning@careander.nl,
telefoon 0341- 467 832).
MEER INFORMATIE
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in
het informatieblad “Curatele, bewind en mentorschap”
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze is te
downloaden op de website www.rijksoverheid.nl (onder
documenten).

ACTIVITEIT UITGELICHT:

Welkom bij Plienplein
De sociale media hebben binnen
korte tijd een vaste plek in het
dagelijkse leven veroverd. Veel
cliënten maken op meer of mindere
wijze gebruik van sociale media,
denk aan Facebook, email of spelen
spelletjes op I-Pad of tablet.

Om cliënten te helpen met deze
zaken heeft Careander een website
ontwikkeld. Hier staat Plien klaar
om je, met behulp van video’s, meer
te vertellen over veilig internetten,
hoe werkt pinnen, veilig gebruik van
alchohol en nog veel meer.

Op de woonlocaties en voor cliënten
met Volledig Pakket Thuis biedt
Careander internet aan, maar hoe
begeleidt Careander cliënten hierin?
Niet iedere begeleider is een expert op
dit gebied.
Het goede nieuws is dat dit ook niet
hoeft. Net als dat we begeleiden
op gebieden van sociale interactie,
financiële zaken en verkeer, hoort
sociale media in dit rijtje thuis.
In het jaarlijkse zorgondersteuningsplan
wordt dit een standaard vraag, waar
we kansen en risico’s benoemen en
met cliënt, familie en begeleider elkaar
afspraken hierover maken.

WEBSITE
Maak kennis met Plien te maken op de
website www.plienplein.nl.
Heeft u vragen over gebruik van
sociale media voor uw cliënt, zoon of
dochter? Neem dan contact op met de
persoonlijk begeleider of vraag ernaar
bij de eerstvolgende bespreking.

Een hulpmiddel
voor veilig internet!
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Plientje

Plientje

KORT NIEUWS:

Sponsoren
bedankt
Op woensdag 20 juni hebben alle kinderen en
medewerkers van De Schutse een aantal sponsoren in
het zonnetje gezet. Samen hebben de sponsoren ervoor
gezorgd dat er een aantal schommels, picknicktafels,
zandwatertafels en een speelhuisje geplaatst zijn waar de
kinderen van De Schutse veel plezier aan beleven.
Het gaat om de volgende sponsoren:
•
Stichting Vrienden van Careander
•
Lions Club Harderwijk
•
Feenstra (tuinaanleg en onderhoud)
•
Van Wijnen Tafelronde Harderwijk

Brederostaete krijgt
leaseauto
Bestuurder Bert Brouwer en drie vertegenwoordigers van
de cliëntenraad van wooncentrum Brederostaete hebben
hun handtekening gezet onder een contract voor een
leaseauto.
Op woonlocatie Brederostaete konden de cliënten
voorheen gebruik maken van een auto voor gezamenlijk
gebruik. Hiervoor betaalde iedereen een vaste bijdrage.
Een aantal cliënten maakte echter geen gebruik van de
auto. Via de cliëntenraad is dit regelmatig ter sprake
gekomen.
In samenspraak met de cliënten zijn de begeleiders
op zoek gegaan naar een passende oplossing. Met de
nieuwe leaseauto betaalt alleen degene die er gebruik
van maakt een kilometerprijs.

Ontzettend bedankt voor deze geweldige bijdrage.
Kinderen en medewerkers Orthopedagogisch
Dagcentrum De Schutse
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“Kom eens bij
ons langs”
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Kent u onze winkels al?
Bij Careander maken we de mooiste zelfgemaakte producten. Deze producten verkopen we in onze winkels.
Ook maken we producten op aanvraag. Graag laten wij u zien wat er allemaal mogelijk is.
Geïnteresseerd? Kom eens langs of neem contact op met de winkel bij u in de buurt.
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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Medewerkers aan het woord
Veel medewerkers van Careander doen naast hun
werk nog veel andere activiteiten. U kunt denken
aan hobby’s, nevenactiviteiten, sporten of noem
maar op.

In dit Contact vertellen enkele medewerkers u
graag over wat zij meer doen naast het werken bij
Careander.

Counseling
Mijn naam is Gerdien van Diermen-Dobbenberg.
Ik werk als begeleider bij Brederostaete in
Harderwijk. Sinds begin van dit jaar ben ik, naast
begeleider, werkzaam als hbo-behandelaar
Counselor bij Careander.

VOOR WELKE CLIËNTEN?
Net als ieder mens kennen
ook onze cliënten perioden in
hun leven waarin aangrijpende
levensgebeurtenissen moeten
worden verwerkt of waarin zij zich
in een nieuwe levensfase bevinden
die om aanpassing vraagt. Dit
kan gevolgen hebben voor de
gedachten, gevoelens en gedrag
van de cliënt zelf, maar ook voor de
relatie met andere mensen.
Meestal hervindt de cliënt zijn/
haar balans na verloop van tijd.
Eventueel met de steun van
begeleiding en het sociaal netwerk.
Soms echter dreigt een cliënt vast te lopen doordat
hij/zij hinder blijft ondervinden van gevoelens als bv.
rouw, somberheid, (faal)angst, boosheid, stress. In deze
gevallen kan tijdelijk extra ondersteuning in de vorm van
behandeling via Psychosociale Counseling helpend zijn.
HOE ZIET DAT ERUIT?
Samen met de cliënt onderzoek ik wat er nodig is om de
zelfregie over zijn/haar leven te (her)vinden. Ik doe dit
op laagdrempelige wijze, sluit aan bij de cliënt en ga uit
van waar hij/zij uiteindelijk wil komen. Hierbij maak ik
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met name gebruik van Oplossingsgerichte Therapie. Mijn
ervaring is dat deze methodiek het meest effectief is bij
onze cliënten.
De focus ligt op de gewenste oplossingen en niet
op problemen, waar meer inzicht voor nodig is.
Uitgaande van de bestaande kracht, competenties en
succeservaringen van de cliënt. Indien nodig maak
ik hierbij gebruik van creatieve
werkvormen zoals tekentherapie,
rollenspel e.d.
Cliënten kunnen versterkt uit deze
fase komen doordat er een stuk
verwerking heeft plaatsgevonden.
Samen bouwen we aan zijn/haar
autonomie door haalbare doelen
met passende “oplossingen”
vanuit de cliënt te laten ontstaan.
Dit vergroot de kans op een
blijvend positief effect. Belangrijk
in dit proces is ook dat ik contact
onderhoud met de orthopedagoog
en de Pber voor een goede overdracht.
HOE VRAAG JE PSYCHOSOCIALE COUNSELING AAN?
Bij het mogelijk vastlopen van een cliënt stelt de
orthopedagoog na overleg vast of er een indicatie voor
behandeling wordt afgegeven. Bij aanmeldingen, vragen
of andere zaken neem gerust contact met mij op via:
g.vandiermen@careander.nl

Bij de brandweer
Mijn naam is Douwe Boonstra en ik ben sinds 1 juli
2015 bij Careander werkzaam als Stafmedewerker
Arbo Veiligheid en Milieu. Sinds 2000 ben ik
vrijwillig brandweerman bij het korps in Heerde.
En wat als een hobby begon is een niet meer weg
te denken onderdeel van mijn leven geworden.
HOE WORD JE BRANDWEERMAN?
Daar gaat een flinke periode van opleiding en training
aan vooraf. Het eerste jaar volg je een opleiding voor
het blussen van branden en werken met ademlucht.
Het tweede jaar volgt dan hulpverlening en leer
je allerlei technieken om te kunnen optreden bij
zware verkeersongevallen en beknellingen. Daarna
volg een specialisatie afhankelijk van wat je kunt en
wilt : Chauffeur, bevelvoerder, instructeur, duiker,
duikploegleider. Ik kwam er achter dat ik meer met
water als vuur heb en ik heb mijn diploma’s voor
Brandweerduiker en Duikploegleider gehaald.
Ik ben iedere dinsdagavond in de gemeente Heerde
bezig met het beoefenen van branden blussen en het
bevrijden van mensen die bekneld zitten in auto’s.
De donderdagavonden zijn voor de duikoefeningen.
En daarbij komen dan natuurlijk nog de daadwerkelijke
uitrukken: in Heerde gemiddeld 3 per week.

BRANDWEER EN CAREANDER
Ik vond het een hele eer dat ik vorig jaar door Brandweer
Harderwijk gevraagd ben om als duikploegleider mee uit
te rukken als ik in Harderwijk ben. En dat Careander mij
de gelegenheid geeft om soms heel snel weg te gaan van
mijn werkplek! En zo staan werk en hobby staan nooit
ver van elkaar.

“Dan ben ik weer
trots op het team”
Dagelijks ben ik bezig met veiligheid, preventie en het
voorkomen van incidenten. Maar helaas: ongelukken
gebeuren. Soms gaat het mis, en dan is het goed om te
weten dat er professionele hulpverlening is. Maar ook dat
er echte helden zijn onder toevallige omstanders die in
staat de juiste dingen doen. Uiteindelijk maken zij het
verschil!

WAT IS HIER ZO BIJZONDER AAN?
Het is een bijzonder gevoel is om plotseling binnen
5 minuten met heel andere dingen bezig te zijn dan
waarmee je was begonnen. Iedere keer als ik onder
blauwe lampen en met luide sirenes naar een incident
rijd, ben ik weer trots op het team dat ik om mij heen
zie. Stuk voor stuk goed getrainde kanjers die met elkaar
mensen helpen in hun meest angstige momenten: bij
een brand en ongeluk of een waterongeval.
Daarnaast is er ook veel plezier en gezelligheid, vooral
als we een bijdrage te kunnen leveren bij evenementen
als de Truckersdag, sinterklaas intocht, of opkikkerdagen.
Grappig dat ik daarbij soms cliënten van Careander
tegen kom.
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Budget coach
Irene Donkelaar was werkzaam als teamleider bij
Careander. Zij heeft begin 2016 de stap gemaakt om
een eigen onderneming te beginnen: Irene Budget
coaching en ondersteuning. Ze vertelt hier graag
meer over:
“Het afgelopen jaar heb ik loopbaan coaching en de
opleiding schuldhulpverlening gevolgd. De ervaring die ik
heb opgedaan tijdens mijn 25 jaar lange loopbaan in de
gehandicaptenzorg, neem ik mee om ook de doelgroep
die gebruik maakt van zorg en/of begeleiding te helpen.
Wat kan ik voor de cliënt of verwant betekenen?
BUDGET COACHING:
Budget coaching is er op gericht om op termijn
zelfstandig een gezonde financiële administratie bij te
houden.
• Kort durend, om overzicht te krijgen op de
inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Hierbij
is overzicht scheppen en/of advies de vraag van de
cliënt.
• Langdurig de cliënt coachen op weg naar een
gezonde financiële administratie. Hierbij is overzicht,
inzicht en leren de vraag van de cliënt.

BUDGETONDERSTEUNING:
U kunt bij mij terecht voor budgetondersteuning. Samen
houden we uw financiële administratie op orde. Hiervoor
kom ik bij u thuis.
• Kortdurend om een goede start te maken met de
financiële administratie.
• Kortdurend om overzicht te krijgen in de bestaande
financiële administratie.
• Langdurig om samen de financiële administratie op
orde te houden.
• Ondersteuning bij het aanvragen van diensten zoals
een openbaarvervoerkaart, regiotaxipas, of andere
regelzaken
VERHUISONDERSTEUNING:
Ik ondersteun ouderen en gehandicapten die gaan
verhuizen. Ik help hen bij het organiseren en regelen van
de verhuizing.
Heeft u interesse? Neem dan contact met mij op voor
vrijblijvende informatie of het aanvragen
van een offerte.
Irene van Donkelaar
Bennekom
0619557839
info@irenebudget.nl
www.irenebudget.nl

Gewichtconsulent
Ik ben Eva van den Berg uit Ermelo. Ik

Een automatisch gevolg van de omslag naar

en Ambulant begeleider bij Careander in

een gezonde leefstijl is gewichtsvermindering,

Harderwijk en ik heb een eigen bedrijf als

of voor sommigen gewichtsvermeerdering,

gewichtsconsulent voor mensen met een

conditieverbetering en vermindering van

verstandelijke beperking. Ik help mensen de

lichamelijke klachten.

omslag naar een gezonde leefstijl te maken.

Er zijn verschillende manieren om de omslag naar

Ik maak deel uit van het expertisecentrum

een gezonde leefstijl te maken:

van Careander

•
•
•

Gezonde leefstijl wil zeggen dat er gezond en

Een individueel begeleidingsplan op maat.
Scholing “Leefstijl begeleiding” voor
begeleiders van verstandelijk beperkten.

regelmatig gegeten wordt, dat er dagelijks aan
belang is van een gezonde leefstijl. Dat lijkt suf en

•
•

vervelend, maar het is leuk. Geen dieet of strenge

Voor meer informatie kunt u altijd bellen of mailen:

regels, maar samen kijken naar de mogelijkheden

Eva van den Berg tel: 0625091035

en dan langzaam aanpassingen maken.

e-mail: evenwichtigingewicht@gmail.com

beweging wordt gedaan en dat je weet wat het
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Eenmalig voedingsadvies.

Probleemanalyse van de woonvoorziening.
Workshops voor cliënten en/of begeleiders.

Mindfulness
Mijn naam is Karin Stam.
Sinds 1991 ben ik
werkzaam bij Careander
in verschillende functies.
Momenteel werk ik met
heel veel plezier als
psychodiagnostisch werker
binnen het team van
orthopedagogen.
Na een moeilijke tijd in 2006 ben ik op zoek gegaan naar een
manier om anders met spanningen om te gaan en kwam
terecht bij meditatie. Dit heeft me geleerd om meer bewust te
worden van mijn automatische gedachten en patronen.
Hierdoor heb ik inzicht gekregen in hoe ik reageer op dat wat
er gebeurt in het dagelijks leven. Veel van mijn reacties waren
gericht op het wegduwen of controleren van gedachten en
gevoelens. Dit leverde veel stress op. Met meditatie heb ik
geleerd anders met moeilijkheden om te gaan; er naar te
kijken met nieuwsgierigheid, mildheid en meer acceptatie. De
omstandigheden kan ik niet altijd veranderen, wel de manier
waarop ik er mee omga.
OOK VOOR CLIËNTEN
Al snel had ik het gevoel: “dit is ook iets voor cliënten”,
want ook zij ervaren vaak stress en kunnen dit niet altijd zelf
oplossen. Dit maakt hen afhankelijk van familie of begeleiding
en deze afhankelijkheid geeft ook weer stress.
Ik ben gaan zoeken naar een manier om meditatie begrijpelijk
te maken voor mensen met een verstandelijke beperking
en kwam terecht bij Mindfulness. Mindfulness is concreet
en praktisch. Vanaf 2015 ben ik opleidingen gaan volgen en
inmiddels ben ik gecertificeerd MBSR trainer en MindfulKidstrainer en bied trainingen aan voor volwassenen, kinderen en
mensen met een verstandelijke beperking.
Eén keer per dag neem ik de tijd voor een Mindfulnessoefening: Ik zit stil, met de ogen dicht en richt mijn aandacht
op mijn adem, lichaam, gedachten en emoties. Gedurende
de dag zijn er momenten waarop ik een kleine Mindfulnessoefening doe of even bewust in- en uitadem. Hierdoor leer ik
mezelf kennen en ga ik op een andere manier met klachten,
gedachten en gevoelens om. Dit geeft me ruimte, rust en
meer ontspanning.
Spreekt het je aan? Meer informatie kun je vinden op
www.karinstam.com.

Rouwverwerking
Ik ben Esmeralde Stokvis- Muurling en ik
werk met veel plezier op wooncentrum Anne
Franklaan. Ik zocht naast mijn werk meer
uitdaging en diepgang. Rouw en verlies
heeft mij altijd geïnteresseerd. Na het verlies
van mijn schoonzus waar we heel erg bij
betrokken waren, kwam ik tot het inzicht dat
ik iets wilde doen om mensen die dit nodig
hebben te ondersteunen. Inmiddels heb ik
een opleiding tot rouw en verliesbegeleider
afgerond.
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met rouw en
verlies. Het kan gaan om verlies van een dierbare,
gezondheid, 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 inbreuk op het bestaan.
Over het algemeen kom je er met steun van families
en vrienden doorheen. Helaas is dit niet altijd zo,
dan komt verliesbegeleiding goed van pas.
Rouw(voor sommige echt rauw) wordt gezien als
een gezonde reactie op verlies. Echter wanneer
steun en begeleiding ontbreekt, kan het rouwproces
stagneren. Dit kan zich uiten langdurige fysieke
klachten, somberheid, depressie, relationele
problemen, isolement of werkuitval.
Mensen begeleiden in welk rouw- of verlies proces
dan ook, dat is waar mijn kracht ligt.
Ik vind het een mooie verdieping om naast mijn
werk bij Careander te doen. Ik wil mij graag inzetten
bij Careander om bewoners, collega’s maar ook
ouders te ondersteunen in een rouwproces.
Voor vragen kun je me altijd mailen:
e.stokvis@careander.nl

VAN DE REDACTIE:
De koers van Careander
richting de toekomst. Hierover
vertelt bestuurder Bert
Brouwer graag meer. En doet
hij een oproep aan u om mee
te denken.
In dit contact kunt u meer
lezen over wettelijke
vertegenwoordiging en de
naamswijziging van het
Zorgloket.
Enkele medewerkers van
Careander vertellen u graag
over hun activiteiten of
hobby’s naast het werken
bij Careander. En wij laten u
graag kennis maken met Plien
van het Plienplein.
Wij wensen u veel leesplezier.
Zelf een bijdrage leveren aan
Contact?
Mail uw artikel naar
redactie@careander.nl

Rennen in Rwanda
Christine van der Meer is administratief
medewerker bij De Schuilplaats in Harderwijk.
Graag vertelt zij jullie iets over haar passie:
“Een kans om te vertellen dat ik iets bijzonders doe naast
mijn werk bij Careander , pak ik graag aan. Aankomend jaar
zullen de termen “Dichtbij & Daadkrachtig”, twee woorden
die bij Careander regelmatig klinken en terugkomen, in
mijn leven ook op een andere manier betekenis krijgen.
In mei 2017 doe ik namelijk mee
aan de Muskathlon in Rwanda. Dit
houdt in dat ik een halve marathon
(21km) ga hardlopen in Rwanda én
dat ik me aankomende periode zal
inzetten om behalve te trainen ook
€ 10.000 bijeen te verzamelen voor
Compassion!!
Compassion is een organisatie die
zich inzet om kinderen uit armoede
te bevrijden. Zij helpt de kwetsbaarste
kinderen en tieners door een uniek
sponsorprogramma via de lokale kerk.
En zij helpt moeders & baby’s door
middel van het Child Survival Program
dat zich richt op de geboorte en
ontwikkeling van een kind.

Ik voel me dankbaar en vind het
een voorrecht om praktisch iets te
kunnen bijdragen aan het brengen
van gerechtigheid en hoop in deze
wereld.
Want…. ieder mens & kind.. dichtbij
én ver weg, is uniek, gelijkwaardig
en waardevol en verdient het om een
hoopvolle toekomst te hebben!”
Benieuwd hoe het ervoor staat?
Kijk ook eens op de website van
Muskathlon en zoek naar Christine
van der Meer.

Geocaching

Dit is een uitgave van Careander
Redactie Contact
postbus 60, 3840 AB Harderwijk
redactie@careander.nl

Careander

zorg die staat!

Ik ben René Buizer en ik werk bij
Careander als applicatiebeheerder
PlanCare. (teamnaam geocaching
Mastschip)
Als gezin zijn wij al een aantal jaren
bezig met geocaching. Geocaching
is schat zoeken, met behulp van een
mobiele telefoon of GPS ontvanger.
Bijvoorbeeld een munitiekistje of
doosje van een filmrolletje.
Cache bij Careander
Wij kregen thuis het idee om
bekendheid te geven aan De
Postkamer in Nijkerk. We hebben
toen wij een cache gemaakt van
Postkantoor tot ‘Postkamer’.

Puzzel
Om de cache te kunnen vinden,
moet een puzzel worden opgelost. De
puzzel bestaat uit een bepaalde serie
postzegels, en de waarde van deze
zegels bepaalt de locatie (oplossing)
van de cache. Inmiddels is de cache
al bijna 400 keer gelogd, leuk om
in de logs te lezen, dat er diverse
mensen even bij De Postkamer
binnen lopen, voor een drankje en/
of hapje. Op deze manier hebben
wij onze hobby verbonden met mijn
werk bij Careander.
Verdere informatie kun je vinden op
www.geocaching.nl

