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Careander heeft nagedacht over wie we zijn, waar we voor staan
en wat we gaan doen.
Dit is opgeschreven in de visie.
Bij het maken van de visie kregen we veel informatie van
medewerkers, cliënten, verwanten.
Er is een rode draad te ontdekken in alle gesprekken over de visie.
We willen allemaal dat jullie als cliënten een goed leven hebben.
Jullie willen zelf ook een goed leven.
Bij alles wat we doen, denken we aan: Wat betekent dit voor jou als cliënt?
Draagt het bij aan een goed leven?

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

Van de bestuurder

Eerst laten we de visie zien aan alle teammanagers en leidinggevenden.
Hierna gaan zij de visie bespreken in de teams.
Samen gaan we de visie gebruiken in het dagelijks leven.
Met als doel, het beste voor jou als cliënt!
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer
bestuurder
De visie is uitgelegd in woorden en beelden.
Dit boek is bestemd voor iedereen bij Careander.

50 jaar Careander
Wil je zelf iets sturen?
Mail je artikel naar
redactie@careander.nl

• Viering
• Interview Rick
• Jubileumfeest
En verder:
• Vrijwilligers aan de slag
• Het Smaaklokaal

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

viert feest

Careander

zorg die staat!

Vorig jaar heeft Careander over Grenzen kleding ingezameld voor Roemenië.
Deze actie was een groot succes. We hebben heel veel kleding verzameld.
Deze kleding is uitgezocht door vrijwilligers.
En kon nu eindelijk naar Roemenië gestuurd worden.

Slunterhof heeft een
nieuwe cliëntenraad
Wat vinden de leden belangrijk?
Ze vertellen er graag over:
Hennie:
“Ik ben heel tevreden met mijn mooie
appartement. Ik wil hier graag nog lang wonen!”

Ruud:
“Ik verzamel miniatuur vrachtauto’s.
Ik heb veel plezier in mijn hobby!”

Een grote vrachtwagen werd geladen met heel veel spullen.
In ’t Harde stopte de vrachtwagen om meubels in te laden.
Daarna ging het richting Harderwijk.
Daar werden wel 100 dozen en zakken met kleding in de
vrachtwagen gezet.
Alle spullen zullen daar een nieuwe bestemming krijgen.
Iedereen bedankt voor het helpen hierbij!

KORT NIEUWS

MEE PRATEN

Kledingactie!

De Bongerd op boottocht
Cliënten en medewerkers van De Bongerd gingen een dagje uit.
We gingen in Elburg op een groot schip om een eind te varen.
We konden op het dek zitten en genieten van een lekker drankje.
Het was een fantastische dag.
ABITO mode uit Lunteren bedankt voor deze boottocht.

Tonia:
“Ik vind het eten een belangrijk onderwerp.
Daar gaan we zeker over praten!”

Stefanie:
“Het is belangrijk dat de begeleiding goed
naar ons luistert!”

Gijs:
“Bewoners hebben medezeggenschap.
Wij praten en beslissen mee!”

Open huis Slunterhof
De bewoners en medewerkers van Slunterhof willen graag hun
nieuwe gebouw aan iedereen laten zien.
Daarom hielden zij een open huis.
Tijdens het open huis onthulde de burgemeester een kunstwerk.
Dat kunstwerk is gemaakt door de bewoners van Slunterhof.
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Veel mensen doen graag vrijwilligerswerk.
Ook bij locaties van Careander gingen vrijwilligers klussen.
Er is hard gewerkt bij Heidestate in ’t Harde, Bergveste in Ede
en Ongerweges Mast in Bunschoten.
De buitenboel is klaar gemaakt voor de zomer.
Het terras werd geschrobd.
Tuinmeubelen zijn schoon gemaakt.
En de bloembakken werden gevuld met plantjes.
Bij Ongerweges Mast is ook de hal geverfd.
En alle bewoners hebben nu een eigen brievenbus
bij hun voordeur.

‘WERKEN IN DE HORECA IS LEUK!’
Wat doe je allemaal als je werkt bij het Smaaklokaal in Harderwijk?
Je maakt bestellingen klaar voor de klanten.
Je snijdt een stuk taart of maakt een lekker broodje.
Opruimen en afwassen hoort er natuurlijk ook bij.
Careander werkt op maandag, dinsdag en donderdag bij het Smaaklokaal.
Je vindt ons in Kringloopwinkel Het Goed in Harderwijk.
Kom eens langs voor een lekker kop koffie met een taartje en snuffel dan gezellig rond.
Lijkt het je leuk om te werken in het Smaaklokaal en heb je een indicatie?
We hebben nog plek.
In het najaar organiseren wij een leuke middag.

WERKEN

VRIJWILLIGERS

Aan de slag

Meer weten?

We willen alle sponsors en vrijwilligers hartelijk
bedanken hun geweldige inzet.
Zonder jullie was het niet gelukt!

Bel met Careander Advies & Ondersteuning
via 0341-467832 of stuur een mail naar
adviesenondersteuning@careander.nl

Interesse in vrijwilligerswerk?
Neem eens contact op met een locatie in de buurt.

Zelf aan de slag…
Een groep cliënten van Ambulant Midden heeft zelf de handen uit de mouwen gestoken.
Ze hebben bij Stichting Rietmeen gewerkt.
Dit is een ontmoetingstuin in Harderwijk.
Ze hebben de gebouwen geverfd en meubels geprijsd.
Een haag van takken aangelegd en nog meer klussen gedaan.
Een aantal cliënten vond het zo leuk dat ze vaker vrijwilligerswerk gaan doen.

Vlaggenwedstrijd
Wat hebben we enorm veel mooie jubileumvlaggen gekregen
voor de vlaggenwedstrijd.
Iedereen heeft heel hard gewerkt om iets moois te maken.
De volgende personen hebben een cadeaubon van 25 euro gewonnen:
Tonia Noorlander uit Ede
Myrthe Hoogerwerf uit Ede
en Hedwig Slot uit ’t Harde.
De prijs komt naar jullie toe.
Van harte gefeliciteerd!
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Bergveste aan het klussen.
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“een ontroerende
middag,
we hebben
genoten.”

Jubileumviering
50 jaar Careander!
De jubileumviering op 17 juni rondom het
thema “Ken je mij?” was erg geslaagd!
Samen hebben we genoten van optredens
van het cliënten- en personeelskoor en de
dramagroep.
Na afloop waren we nog gezellig samen en
kregen we lekker gebak gemaakt door de
bakkers van Trefpunt en De Postkamer.

DVD jubileumviering
Je kunt tot 25 juli voor € 10,een filmopname van de viering
bestellen door een mail te sturen
naar viering@careander.nl.

“Ik zag…ik zong…
ik mocht erbij zijn!
Wat een mooi feest was t.”
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JUBILEUMJAAR

Rick is blij met zijn
nieuwe appartement
Trots als een pauw en super blij met zijn nieuwe appartement.
Rick Broekhuizen woont sinds 3 maanden bij Careander in Ede.
Rick heeft een ruim appartement op de 1e verdieping van locatie
Bergveste.
“De mensen zijn aardig voor me en de begeleiding begrijpt me”.
Tot eind vorig jaar woonde Rick op een zorgboerderij in Driebergen.
“Ik had het daar niet naar mijn zin” zegt Rick.
Daarom ging Rick met zijn ouders op zoek naar een andere woning.
Rick heeft zich toen aangemeld bij Careander.
In Bergveste kwam een appartement vrij.
Samen met zijn ouders heeft Rick het appartement ingericht.
Hij heeft spullen overgenomen van de vorige bewoner.
En is naar de Ikea geweest om spullen te kopen.
Ook heeft hij zelf een tafel en een stoel gemaakt bij zijn vorige dagbesteding.
Rick kan lezen en schrijven en hij houdt van computeren.
“Ik heb zelf mijn computer bij elkaar gespaard.
Het duurde best lang voor ik het geld bij elkaar had”, zegt Rick.
Rick kijkt vaak naar You Tube filmpjes.
Hij volgt ook vloggers zoals Enzo Knol en hij zit op Facebook.

1 keer in de 2 weken gaat Rick in het weekend naar zijn ouders.
Ze komen ook wel eens op bezoek.
Oma is ook al eens geweest.
Rick is blij met zijn appartement.
“Ik hoop dat ik hier nog een hele tijd kan blijven wonen.
Ook de andere bewoners vind ik aardig.
We kletsen gezellig samen over wat we overdag allemaal meemaken.
Ja, dat vind ik leuk”.
Dit is deel 2 van de serie artikelen voor het jubileumjaar van 50 jaar Careander.
Vorige keer kon je lezen over Henk, een cliënt die al lang bij Careander woont.
Rick is één van de nieuwste bewoners.

Rick zit graag in zijn appartement.
“Ontbijten doen we met alle bewoners in de woonkamer.
’s Avonds eet ik daar ook regelmatig”.
Rick kan heel veel zelfstandig.
Hij doet zijn eigen was en haalt zijn boodschappen bij
de supermarkt.
Door de week gaat Rick 3 dagen naar manege
het Middelpunt.
Ook werkt hij bij kinderboerderij Proosdij in Ede.
“Ik mest de stallen uit bij de manege en ik
verzorg mijn eigen konijn.
Ja, ik vind het mooi om daar te werken.
Mijn lievelingspaardjes zijn Eefje, Bo en Lenny.
Die worden lekker verwend door mij”.
Rond half 4 wordt Rick weer naar Bergveste
gebracht.
Hij is dan wel moe van het harde werken.
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Jubileumfeest!

In december komt ons jubileumboek uit.
Hierin koppelen we talenten van onze cliënten met bekende
Nederlanders (BN-ers)
Het blijft een verrassing hoe het boek er uit gaat zien.
Maar we kunnen verklappen dat er al een mooie ontmoetingen zijn geweest.
Er is vooral veel voorpret en een beetje spanning.
Maar vooral veel plezier en trots bij iedereen die aan het boek
meewerkt.

Op zaterdag 4 november 2017 vieren we met alle cliënten,
medewerkers en vrijwilligers dat Careander 50 jaar bestaat.
Dit feest vindt plaats in De Music Club in Kampen van 19.30 tot 22.30 uur.
Het wordt een feest voor iedereen!
In het najaar ontvang je een uitnodiging voor dit feest en kun je je gaan aanmelden.
Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten…
los onderstaande rebus op en lees wie de bekende artiest zal zijn….
Tot 4 november!

Een voorbeeld…
Appolonia reist met begeleidster Janneke naar Amsterdam
om Maik de Boer te ontmoeten.
Zij vindt het erg leuk om met mode bezig te zijn en mooie
dingen te maken.
Maik de Boer maakt mensen mooi en geeft ze een podium
om te stralen.
Nou, dat podium heeft Appolonia gekregen!
Een prachtig gesprek kwam op gang.
“Wat zou jij mij adviseren?” vraagt Maik aan Appolonia.
“Nou, je decolleté is iets te laag….dat zou ik niet doen” J.

REBUS:

Stuur het antwoord op naar:
Redactie Cliënten Contact
Postbus 60
3840 AB Harderwijk

50 JAAR CAREANDER
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Verhuizing Het Anker naar
nieuwe locatie in Putten

Paus bezoekt
Nederland
Opening Het Anker
in Putten

25 jaar
Welzijnszorg/Careander

Samenwerking
met stichtingen
in Barneveld,
Lunteren en Ede

Nieuwe gebouw De Schutse
in Harderwijk in gebruik

Bergveste in Ede
krijgt eerste bewoners

Denk er wel om je naam en adres
op de oplossing te schrijven!
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Uitbreiding
De Schuilplaats in
Harderwijk en Shalom
in ‘t Harde

Deel 2: 1980 - 1992

Falklandoorlog

We verloten een prijs onder de goede
inzendingen.

Raad de bekende artiest!

Wij delen straks alle ontmoetingen met jullie in het jubileumboek.
We hopen dat zo veel mogelijk mensen het boek ook gaan kopen.
Wordt vervolgd… de makers van het boek.

Oprichting Centraal
Bureau met coördinator
de heer H. Stokvis

PUZZEL

JUBILEUMJAAR

Jubileumboek

Val van de
Berlijnse Muur

Installatie 1e
Ondernemingsraad

Space Shuttle
ontploft bij
lancering

Golfoorlog:
Desert storm

Afscheid van dhr. B. Crum,
1e voorzitter Welzijnszorg

Opening nevenvestiging
’t Schild Harderwijk

Eerste computers
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