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• Veiligheid
• Feestweek De Wissel
En verder:
- Maatjes
- Talent gezocht
- Bij de brandweer
- En natuurlijk een puzzel

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

Contact

MEEPRATEN:
VAN DE REDACTIE:
Je kunt dit keer veel lezen over
veiligheid.
Hoe de cliëntenraad hiermee
aan de slag is en wat
Careander hiermee doet.
Ook kun je meer lezen over
locaties waar feesten zijn
geweest.
Verder vertellen cliënten en
medewerkers over wat zij
graag doen.
Natuurlijk is er ook weer een
puzzel.
En zijn we nog op zoek
naar mensen met talenten,
waarvoor je een oproep kunt
lezen.
We hopen dat je dit blad met
plezier leest.

Veiligheid en cliëntenraad
Veiligheid is een belangrijk onderwerp.
Want als je niet veilig bent of je niet veilig voelt, dan word je onzeker
en bang.
Wat verstaan we onder veiligheid?
Veiligheid betekent een situatie met weinig risico’s.
Dat je beschermd bent tegen gevaar.
Bij veiligheid kan het gaan over het gebouw en de omgeving.
Dat noemen we de materiële veiligheid.
Er is ook nog veiligheid die te maken heeft met jouw gevoel van
veiligheid, dat noemen we de sociale veiligheid.
Cliëntenraden hebben het recht om advies te geven over veiligheid.
In de cliëntenraden bij Careander wordt regelmatig over de veiligheid
gesproken.
Misschien heb je een vraag of opmerking over dit onderwerp.
Je kunt je vraag altijd stellen aan de cliëntenraad in jouw locatie.

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

De cliëntenraad Carré heeft vergaderd over de huisregels.
Er waren vragen over de regels over het branden van kaarsen.
En ook over het roken in je appartement.
De leden hebben Douwe Boonstra uitgenodigd om hierover te vertellen.
Douwe let erop dat mensen veilig bij Careander kunnen wonen en
werken.
Careander
postbus 60, 3840 AB Harderwijk
redactie@careander.nl

Careander

zorg die staat!

De leden begrijpen niet waarom roken wel mag en kaarsen branden niet.
De afspraken hierover zijn niet duidelijk
Douwe vertelt dat er regels zijn waar we ons aan moeten houden.
Het is een lastig onderwerp.
De centrale cliëntenraad gaat hier volgend jaar over praten.

“Voel jij je veilig bij Careander ?”

1.

Een veilige Woonomgeving:

Het is geweldig om een mooie kamer te hebben waar je eigen dingen kunt doen.
En te wonen in een gebouw waar je samen dingen kunt doen.
Maar het is ook belangrijk om daar veilig te kunnen wonen.
Zo zijn er altijd begeleiders aanwezig die getraind zijn om snel te kunnen ontruimen.
Die begeleiders zijn bedrijfshulpverleners (BHV’ers).
Alle panden zijn goed beveiligd en hebben een inbraakalarm.
Voor inbrekers is het heel moeilijk bij een locatie binnen te komen.

2.

Een veilige Werkomgeving:

In alle werkplaatsen waar cliënten van Careander werken houden wij ons aan de
regels die de ARBO- wet aan ons stelt.
ARBO is de afkorting van Arbeidsomstandigheden.
Dat betekent dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is gemaakt.
We houden daarbij rekening met de beperkingen van iedereen.

3.

Veilige Feestdagen!

Het is bijna weer zover.
Dan gaan we bezig om het gezellig te maken voor de feestdagen.
Dat betekent vaak dat we de boel gaan versieren.
Dat kan gevaarlijk zijn als je dat niet veilig doet.
Dus als je gaat versieren doe dat dan altijd in overleg met de begeleiding.

MEER WETEN OVER

Veiligheid

“Kleine moeite, veel plezier”
Zo zie je maar: het is bij Careander heel erg veilig
als wij daar met zijn allen ons best voor doen!

Ontruimingsoefeningen zijn belangrijk.
Er zijn afspraken gemaakt over hoe je moet ontruimen.
Maar als het alarm nou echt afgaat, wat moet je dan doen?
In de locaties oefenen we daarom wat je moet doen als het alarm afgaat.
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KORT NIEUWS

Muziekfeest in Bunschoten
1 keer in de maand hebben we muziekfeest in het Oostwende college.
Voor de pauze zingen we opwekkingsliederen.
We leren dan nieuwe bewegingen bij de liedjes.
Ook doen we samen stemoefeningen.
Na de pauze gaan de lichten uit en de discolichten aan.
We gaan dan zingen en dansen.
Dat doen we op muziek die bij het thema van de avond past.
Het is heerlijk om je emoties kwijt te kunnen in muziek en dans.
In het voorjaar werden we verrast door Excelsior, ons eigen muziekkorps.
Wat een feest was dat!
Ze maakten muziek en deden een spel.
Wat hebben we genoten.
Natuurlijk gingen we samen met Excelsior op de foto.
Excelsior heeft beloofd om volgend jaar weer te komen.

‘ Wat een feest was dat!
Wat hebben we genoten.’
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Op 28 november verhuisden de 25 bewoners naar de
nieuwbouw van Slunterhof in Ede.
Vrijdag 25 november was het openingsfeest voor bewoners,
verwanten, medewerkers en vrijwilligers.
Bert Brouwer gaf de sleutel aan de eerste bewoner in de rij.
Daarna werd de sleutel van bewoner op bewoner doorgegeven.
Aan het einde van de rij opende teammanager Coline Lokhorst
de deur.
Daarna kreeg iedereen een hapje en een drankje en kon iedereen
het gebouw bekijken.
In het voorjaar van 2017 wordt een open huis georganiseerd waar
iedereen welkom is.
Slunterhof heeft een nieuwe facebookpagina.
Zoek op facebook naar Careanderslunterhof.

WONEN WERKEN

Opening Slunterhof

Open huis Werkboerderij
De Werkboerderij van Careander in ’t Harde heeft op 30 september een
open huis gehouden.
Begeleider Heidi Bakker vertelt: “Het was een geslaagde middag.
Alles is goed gegaan”.
Na de toespraken werd de Werkboerderij geopend.
De bezoekers konden de werkplek bekijken.
Een rondrit maken in een koets.
Het eten van een lekker stukje vlees of een ijsje.

‘ Gert: Ik mocht op de trommel slaan
en toen was ik lekker stoer.’
Of gewoon genieten van de gezelligheid, de muziek en de
kinderen op het springkussen.
De cliënten hebben ook ontzettend genoten van deze
dag.

‘ Ria: Het allerleukste was
rijden met de paardenkar en
de film die iedereen kan zien.’
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Feestweek De Wissel
De Wissel is verbouwd en cliënten en begeleiding zijn trots op het resultaat.
Samen met het 25-jarig jubileum organiseerde De Wissel in september een
feestelijke week!
In deze week stonden allerlei activiteiten op het programma. Zo gingen cliënten,
begeleiders en vrijwilligers een dag naar het Dolfinarium.
De bouwvakkersploeg trakteerde op snacks en verzorgden de cliënten een high
tea voor hun verwanten. Maar het startsein is gegeven door onze bestuurder Bert
Brouwer. Samen met cliënten heeft hij de (her)opening verricht!

Maandag - Opening
Debora: Het was vandaag een mooie dag.
De directeur van Careander was er ook.
Er hing een rood lint die hij mocht
doorknippen. Rebekka mocht hem helpen met
een hele grote rode schaar met witte stippen.

Dinsdag- High tea
Mariska: Tijdens de Open Dag kon iedereen
komen kijken hoe de verbouwing is verlopen.
De Wissel is zo mooi geworden en we
hebben de hele week feest gehad!.
Groetjes Mariska

Woensdag Patatdag!!
Werkruimte 3:
Op woensdag kwamen de
bouwvakkers afscheid van ons
nemen!
En wij kregen van Dhr Kleyer
patat en een frikandel, kroket of
kaassoufflé.
Daarna kregen we nog een ijsje van
Barry (van Wijnen).

Donderdag Dolfinarium
Rebekka en Henri: We hebben
een groepsfoto gemaakt. De
zeeleeuwenshow was nieuw en
erg leuk. Ook de dolfijnenshow
was erg leuk. Er was nog een
verrassing, een ijsje eten!
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AAN HET WOORD

Nicole
Mijn naam is Nicole Hermsen.
Ik woon in wooncentrum Anne Franklaan in
Harderwijk.
Ik ga jullie vertellen hoe mijn dag eruit ziet op vrijdag.
Om 7.30 uur word ik wakker gemaakt door 1 van de lieve
begeleiders.
Dan word ik geholpen met wassen en aankleden.
Daarna ga ik lekker ontbijten.
Rond 9 uur komt een taxi mij, en een aantal medebewoners ophalen.
Die brengt ons dan naar De Schuilplaats waar ik dagbesteding heb.
Om 9.45 uur word ik opgehaald door mijn moeder en zus.
Het is dan tijd om naar het zwembad te gaan.
Van 10.00-11.00 uur mag ik helemaal los gaan in het water.
Ik ga iedereen natspetteren in het water.
Zwemmen vind ik het leukste wat er is om te doen.
Als ik moe word, ga ik lekker tegen mijn moeder en zus hangen.
Na het zwemmen word ik teruggebracht naar de Schuilplaats.
Daar ga ik rond 12 uur lunchen.
Omdat ik een beetje moe word van het zwemmen, ga ik na het eten relaxen.
Om 15.30 uur ben ik weer lekker thuis.
Ik ga dan nog even spelen totdat ik moet eten, mmmmm lekker :).
Om 19.30 uur kruip ik (gaaap) in mijn bed om te gaan dromen

GEZOND LEVEN:

Mindfulness
Mijn naam is Karin Stam.
Met veel plezier werk ik bij Careander.
Ik test mensen en schrijf verslagen.
Ook geef ik Mindfulness-trainingen.
Mindfulness is een Engels woord.
Mindfulness is een manier om te ontspannen.
In het leven van iedereen zijn er soms dingen die
niet leuk of zelfs moeilijk zijn.
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Je gaat piekeren of wordt bang.
En dan denk je: Ik wil het anders.
Maar hoe doe je dat?
Een Mindfulness-training kan daarbij helpen.
Vaak heb je helemaal niet in de gaten dat je
spanningen hebt of piekert.
Dit gaat vanzelf: automatisch.
Dan word je moe of boos of je slaapt slecht en je
weet niet hoe dat komt.
In een Mindfulness-training leer je anders omgaan
met spanningen.
Je leert gedachten en gevoelens te herkennen en
voelen.
Je leert er op een vriendelijke manier naar te kijken.

Prijswinnaar
De prijswinnaar van de vorige puzzel is
Marieke Oostveen uit ‘t Harde
Ze ontvangt een mooie prijs.
Wil je ook een keer winnen?
Je kunt de oplossing sturen naar:
Redactie Cliënten Contact
Postbus 60
3840 AB Harderwijk

PUZZEL

Van punt naar punt.
Volg de cijfers.
Wat is het?

Denk er wel om je naam en adres
op de oplossing te schrijven!

Zoek de verschillen.
Het zijn er vijf.
Kun jij ze vinden?

Hierdoor ga je jezelf beter begrijpen.
Dit geeft rust.
Je leert dit door het doen van allerlei oefeningen: bewegen,
stil zitten, ademen.
Door de oefeningen ontdek je wat er in je lichaam gebeurt en
waar je hoofd vol mee zit.
Je leert hoe je kunt stoppen op het moment dat er spanning komt.
Je leert hoe je weer kunt ontspannen.
Een training bestaat uit 8 lessen en er zijn oefeningen om thuis te doen.
Het kan in een groep, maar ook alleen.
Als je denkt dat mindfulness iets voor jou is, kun je contact met me opnemen.
Per mail: karinstam.mindfulness@gmail.com
Per telefoon: 06 15 26 42 82
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OP BEZOEK BIJ

Een jaar lang
feest!
De Postkamer heeft een jaar lang
haar 5 jarig jubileum gevierd.
Het was een feestelijk jaar waar
wij allemaal met plezier op terug
kunnen kijken.
Heel Nijkerk bakt was een succes!
Er werden door Nijkerkse inwoners de
prachtigste taarten gebakken.
Zelfs de bakkers van De Postkamer
vonden ze geweldig!
De winnaar heeft een dag meegedraaid
met de bakkers van De Postkamer.

Het feest voor onze
cliënten, team en
vrijwilligers was
genieten geblazen!
Heerlijk meezingen met het
koor Nijkerks Welvaren.
Het team van De Postkamer heeft genoten
van een welverdiend etentje in een gezellig
restaurant in Nijkerk. Een keer niet zelf koken,
maar je lekker laten verwennen.
Om nog even “oude herinneringen” op te
halen van de officiële opening, heeft de oude
postkoets weer door Nijkerk gereden.
Iedereen kon genieten van een ritje op de
koets, een bezoek aan het museum Oud
Nijkerk en een bakje koffie met wat lekkers bij
De Postkamer.

Willen we nog meer?...
Ja…we willen op naar de 10 jaar!
We gaan ervoor!
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WIE
Mijn naam is Douwe Boonstra,
stafmedewerker Arbo Veiligheid en Milieu.
Daarnaast ben ik vrijwillig brandweerman
bij het korps in Heerde.
WAT
Om brandweerman te worden moet
je veel leren en trainen. Eerst volg je
een opleiding voor het blussen van
branden. Dan volgt hulpverlening. Hier
leer je technieken om te helpen bij
verkeersongevallen en beknellingen.
Ik vind water leuker dan vuur. Daarom
heb ik gekozen om te werken als duiker.

mensen die een ongeluk hebben gehad.
Dat is fijn. Soms werk ik bij Careander,
5 minuten later zit ik bij de brandweer.
Dat is bijzonder.
We hebben ook veel plezier samen.
De brandweer helpt bij veel evenementen.
Misschien heb je ik je weleens bij een
truckersdag gezien!.
We doen ons best om veilig te werken.
Maar soms gebeuren er toch ongelukken.
Een dan is het goed om te weten dat er
professionele hulpverlening is.

HOE
Als brandweerman oefen ik iedere week.
Dan doen we net alsof. Bijvoorbeeld het
blussen van branden. Of bevrijden van
mensen die bekneld zitten in auto’s.
Ook oefen ik met duiken.Wat is daar nu zo
bijzonder aan? Als brandweerman help je

Maatjesproject
Oranjefonds:
Er is aan Careander gevraagd of enkele
maatjes mee willen werken aan “Maatjes
gezocht” een actie van het Oranjefonds.
Een maatje is een vrijwilliger die een cliënt
extra hulp geeft.

VRAGEN AAN

Bij de brandweer

De maatjes Gertwin en Nico uit Harderwijk
wilden graag meewerken.
Nico woont in wooncentrum ‘t Schild in
Harderwijk.
Gertwin bezoekt Nico regelmatig.
Apetrots laat Nico, samen met maatje Gertwin,
zijn kamer zien.
Gertwin zegt dat Nico een sportmens is.
Het maakt niet uit welke sport, Nico vindt het
fantastisch!
Gertwin vertelt dat hij voor de gezelligheid
maatje is.
Met z’n tweeën een boodschapje doen, of een
visje halen bij de visboer.
Gezellig met elkaar bezig zijn.
Ik ben er voor hém, dat doet mij dan weer goed.
Wil je meer weten over het maatjesproject?
Kijk dan op ikwordmaatje.nl/nico-gertwin.
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VAN DE BESTUURDER

50 jaar Careander

VN verdrag
voor mensen
met een beperking

In 1967 is Careander opgericht.
In 2017 vieren we feest dat wij 50 jaar bestaan.
We willen dit vieren met allerlei leuke
activiteiten voor cliënten, verwanten,
medewerkers en vrijwilligers.

Dit jaar is het VN verdrag voor mensen met
een beperking in werking getreden.
Dat is reden voor een feestje!
Het betekent dat mensen met een
beperking niet mogen worden
gediscrimineerd.
Discriminatie is iemand anders behandelen
omdat ze er bijvoorbeeld anders uitzien of een
handicap hebben.
Maar ook dat mensen met een beperking goed
in gebouwen en treinen kunnen komen.
Ik ben blij met het verdrag.
Careander is er voor jullie.
Met jullie unieke talenten.
Jullie zijn vaak eerlijk en vriendelijk.
Mensen die we hard nodig hebben in onze
samenleving.
De begeleiders van Careander zijn er om jou te
begeleiden.
Samen ontdekken en gebruik maken van jouw
talenten.
Hiermee bepaal je zelf je leven.
Ik heb in mijn eerste jaar bij Careander prachtige
voorbeelden gezien.
We gaan daar de komende jaren mee verder.

Dit is een uitgave van Careander
Redactie Contact
redactie@careander.nl

ZANGTALENT GEZOCHT
Voor een leuke activiteit in het jubileumjaar, zoeken
we mensen die graag zingen.
Vind je het leuk om te zingen en heb je ervaring in
het zingen in een koor?
Stuur even een bericht naar viering@careander.nl

Talent gevraagd voor een boek
We zijn een nieuw boek aan het maken.
Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die hun
talent willen delen met de rest van Nederland.
Kun jij goed dansen, zingen, grappen vertellen of
sporten?
Of ben jij juist heel goed in je werk of heb je een
bijzondere hobby waar je veel tijd aan besteedt?
Of ben je juist een enorme fan van een bekende
Nederlander?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als we jou uitkiezen, gaan we je van alles vragen en
je op de foto zetten. En…misschien nemen we wel
een bijzondere gast mee.

Bert Brouwer
Bestuurder Careander

postbus 60, 3840 AB Harderwijk

In CliëntenContact gaan we aandacht besteden aan
het jubileum.
We vragen hiervoor jullie hulp.
Heb je nog leuke verhalen of foto’s?
Wij horen graag van je.
Mail even naar communicatie@careander.nl.

Careander

zorg die staat!

Meld je aan door een mail te sturen naar
boek@careander.nl.
Of vraag je persoonlijk begeleider om dat samen met
jou te doen.

