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Cliënten

50 jaar Careander
• Agenda jubileumjaar
• Doe mee en win!
En verder:
- Gezond en zo
- Jobcoaching

viert feest

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

Contact

MEE PRATEN

Congres voor
Cliëntenraden
Leden van cliëntenraden gingen naar
het congres “Inspraak in kwaliteit” op
9 december in Lunteren.
Cliëntenraden geven advies.
Bijvoorbeeld over kwaliteit.
Wat betekent kwaliteit voor cliënten?
Hoe kan de raad meepraten en meebeslissen over kwaliteit?
Goede kwaliteit? Een goed leven!

Tips
•
•

Er is een interessante DVD “Praten over je veilig voelen”
En een leuk kaartspel “Praten over leven in vrijheid”
Je kunt ernaar vragen bij de cliëntenraad in jouw locatie.

Careander bestaat 50 jaar!
Dat gaan we vieren.
Je leest hierover in dit CliëntenContact.
Je kun ook meedoen aan een speciale feestwedstrijd.
Om die reden dit keer geen puzzel.
De winnaar van de vorige puzzels is Willem Berkhof uit Ede.

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

Maatjes Pamela
en Anita
Pamela de Zwaan en Anita Moonen zijn maatjes.
Ze doen samen leuke dingen als puzzelen, lekker kletsen en thee
drinken of wandelen.
Ook komt Pamela bij Anita thuis om te knuffelen met Iwan de
grote rode kater. Ze genieten samen heel erg om leuke dingen te
doen!

Vrijwilligers
Mijn naam is Wilma van de Kamp.
Ik ben coördinator vrijwilligers.
De begeleiding heeft het soms druk.
Dan is het fijn als er vrijwilligers zijn.
Om met cliënten te gaan zwemmen, fietsen, wandelen of een spel
te doen.
Careander is heel blij met vrijwilligers.
Ik help de medewerkers die er voor zorgen dat er vrijwilligers zijn
bij de locaties.
Hebben jullie vragen of tips, laat het me weten.
Dat kan via: coördinatorvrijwilligers@careander.nl

Plien viert
het feest van
Careander mee!
Wat eet jij graag bij een feestje?
Bij vaardigheden kun je lekkere
recepten vinden.
Maak jij graag gebruik van
pictogrammen?
Je kan er bijvoorbeeld je agenda
mee verduidelijken!
Plien weet een leuke site voor jou.
Onder vaardigheden is informatie
te vinden over pictogrammen.
Er is veel te lezen.
Maar ben je soms even de weg
kwijt?
Klik dan op de grote paarse cirkel.
Je bent dan weer op de eerste
pagina.
Kijk regelmatig bij Plien,
want iedere keer maakt zij er een
feestje van!
Kijk op www.plienplein.nl

GEZOND

Workshop Gezond en Zo...
Zaterdag 14 januari werd er een workshop gehouden voor cliënten van Het Anker
in Putten.
De workshop ging over Gezond en zo…
Het begon met bewegen op muziek voor cliënten.
Daarna leerden cliënten welke hapjes en drankjes gezond zijn.
Er was er een sportcircuitje uitgezet waar iedereen aan mee deed.
Als afsluiting kreeg iedereen een gezond drankje.
We kregen ook een mooie beweegtas cadeau.
De workshop werd begeleid door begeleiders en verwanten van Het Anker en sportcoach
Anita Vestering.
Erwin Brem en Anita Vestering zijn de coaches Sport en Bewegen bij Careander
Zij vertellen dat het belangrijk is om te bewegen.
Het helpt je gezond te worden en blijven.
Het hoeft niet moeilijk zijn.
Neem eens wat vaker de trap, help mee in het huishouden, dans op een muziekje.
Zolang je iets doet wat je fijn én leuk vindt.
Erwin en Anita komen bij iedere locatie langs om kennis te maken. En ze laten een sportief
cadeau achter waar iedereen plezier aan heeft!
Voor meer informatie:
e.brem@careander.nl of a.vestering@careander.nl

Anita Vestering is 44 jaar en woont met
2 dochters in Elburg.
Zij is sinds 1997 activiteitenbegeleider
bewegen bij Careander, daarnaast
sportmasseur.

Erwin Brem is 39 jaar en woont in Wezep
met zijn vrouw en 2 kinderen.
Hij is sinds 1999 activiteitenbegeleider
bewegen bij Careander.
Daarnaast voetbaltrainer/coach van het 1e
elftal van Hatto Heim.

Geen werkdag hetzelfde bij de jobcoaches van de externe dagbesteding.
Een kijkje achter de schermen……

Marko Hagenbeek

Maria Samuels

Samantha uit de Bosch

Heeft vorig jaar zijn been

Neemt afscheid bij de Hema,

Samantha uit de Bosch is gaan

gebroken.

omdat ze 69 jaar is geworden.

proefdraaien bij dierenpension

Hierdoor heeft Marko een zware

Maria kreeg een prachtige

Welgelegen in Biddinghuizen.

tijd achter de rug.

toespraak van de directeur.

Samantha vond het leuk en weet

Nu is Marko zover dat hij weer kan

Ook werd ze verwend met

veel van dieren.

werken bij Van Wijnen.

bloemen en cadeautjes.

Toch blijft ze werken bij de

Marko is er trots op dat hij weer

Klinkboerderij.

kan werken bij Van Wijnen. Hij

Want kiezen is best moeilijk.

WERKEN

Jobcoaching: altijd in beweging!

hoort er helemaal bij en zijn
collega’s zijn blij met hem.

Meer weten over jobcoaching: vraag het de begeleiding.

Vanaf januari 2017 is Advies & Ondersteuning ook op dinsdagavond en donderdagavond
bereikbaar tot 20.00 uur.
Heb je een vraag over de zorg of ondersteuning die je van Careander krijgt?
Dan kun je terecht bij Advies & Ondersteuning.
Dat kan tijdens kantooruren en op dinsdagavond en donderdagavond op telefoonnummer
0341-467 832.
Een e-mail sturen kan ook naar: adviesenondersteuning@careander.nl

NIEUWS

Avondopenstelling Advies en Ondersteuning

Identiteitsdag
cliënten
Op zaterdag 18 februari organiseerde Careander
een dag over Identiteit voor de cliënten van
Careander. Er kwamen cliënten van alle locaties
om deze dag mee te maken.
We gingen praten over: Wie ben ik? Wat is belangrijk
voor mij? Wat kan Careander voor mij doen? Dit
tekenden of schreven we op mooie tegels.
’s Middags beplakten we grote vellen karton met
dingen die wij belangrijk vonden.
Alle ervaringen van de dag werden verzameld om mee
te nemen naar bestuurder Bert Brouwer en het MT.
Tot slot kregen we een iets lekkers en konden we op
de foto. Een leuke herinnering aan een geslaagde dag!

JUBILEUMJAAR

Henk heeft het fijn bij
Careander
HARDERWIJK - Samen zitten ze dicht tegen elkaar aan op de bank. Met in hun
rug een zelfgeborduurd kussen met daarop de naam Henk. Henk ter Heide (58)
woont sinds november vorig jaar in wooncentrum ’t Schild. Zijn moeder Ali (84)
woont een paar straten verderop.
Al bijna 35 jaar woont Henk bij Careander. Ali: “Henk heeft meer zorg nodig. Hij vergeet
dingen. Dat is de reden dat Henk nu bij ’t Schild woont.
De vader van Henk heeft geholpen om Welzijnszorg te starten. Orthopedagisch
Dagcentrum De Schutse werd als eerste locatie geopend.
Henk woonde in Harderwijk bij zijn ouders en zus. Hij heeft op een reguliere
kleuterschool gezeten. Daarna ging hij met de bus naar een ZMLK-school. Er was
destijds helemaal niets voor verstandelijk beperkte kinderen. Ze bleven gewoon de hele
dag thuis.
De afgelopen 35 jaar heeft Henk bij verschillende locaties in Putten gewoond.
Bij de Bosrand waren er zelfs nog tweepersoonskamers. Een aparte jongens- en
meisjesafdeling en één badkamer.

50 JAAR CAREANDER

De Bongerd in Lunteren startte als het
Hoge Huys (toen Philadelphia)

Deel 1: 1967 - 1980

Start DVO De Schuilplaats
in Harderwijk

Enkele ouders richten
Stichting Welzijnszorg op.
Geboorte Prins Willem-Alexander
Officiële opening
KDV De Schutse
in Harderwijk

1967

1968

De 1e man
op de maan

1969

1972

Henk woonde ook aan de Klaarwaterboslaan
samen met drie andere bewoners. Dit was een
vrijstaande woning. “‘s Nachts waren ze met
z’n vieren. Dat ging uitstekend. Ze waren zo
zelfstandig. Ook hield de buurt een oogje in
het zeil. Dat liep echt fantastisch. Dit waren
mooie jaren”.
Drie jaar geleden is de vader van Henk
overleden. “Kijk, daar staat papa’s stoel”,
zegt Henk wijzend op de zwarte fauteuil voor
het raam van zijn kamer. “Papa’s stoel is
meeverhuisd.”

Nu Henk in zijn nieuwe appartement woont,
kan Ali zo vaak ze wil naar hem toe. Henk gaat
vier dagen per week naar activiteitencentrum
De Schuilplaats. Op vrijdag is Henk ‘vrij’. In het
weekend slaapt Henk regelmatig thuis bij zijn
moeder. Meestal komt hij pas op zaterdag om
zo de ‘mannenavond’ op vrijdagavond bij
’t Schild niet te hoeven missen.
“Wij zijn grote vrienden”, zegt Henk terwijl
hij z’n moeder nog eens op een dikke knuffel
trakteert.
Dit is deel 1 van de artikelserie
voor 50 jaar Careander

Start DVO Shalom
in ‘t Harde

Opening GVT ’t Schild
in Harderwijk

In gebruik name GVT
De Steenrots in ’t Harde

Opening GVT
Slunterhof in Ede

Troonswisseling
Juliana – Beatrix

1975

1976

1978

1979

1980

JUBILEUMJAAR

JUBILEUMBOEK

Careander talenten
Kijk Mart de Jonge eens stralen op de foto samen
met Robin van Galen!

zaterdag 17 juni 2017

Jubileumviering
Zaterdagmiddag 17 juni vieren we
met cliënten, medewerkers, ouders,
familie en vrijwilligers dat Careander
50 jaar bestaat!
Het is een viering waarin jullie een
belangrijke rol hebben.
Zo komt er een groot cliëntenkoor en
een dramagroep van cliënten.
Daarnaast zullen medewerkers ook
met een koor meedoen.
Een commissie is inmiddels druk
bezig met de voorbereidingen.
Binnenkort ontvang je een
persoonlijke uitnodiging voor deze
viering.

Robin van Galen is de coach van het Nederlands waterpolo
team en Mart werkt bij De Postkamer en speelt in zijn vrije
tijd waterpolo.
Samen praten zij over waterpolo. Mart mag zelfs even mee
trainen met de heren van het waterpolo team.
Mart gaat ook samen op de foto met Robin.
Het wordt een mooi verhaal met mooie foto’s voor in het
talentenboek van Careander.
Mart en Robin hadden een onvergetelijke dag en straks
staan zij ook nog te pronken in het boek.
Om trots op te zijn!

WEET JIJ EEN LEUKE
NAAM VOOR HET BOEK?
Weet je een mooie naam voor het boek?
Stuur een mail met jouw idee naar
boek@careander.nl.
De persoon die de leukste naam bedenkt,
krijgt een prijs!

Careander is 50 jaar
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Zaterdag 17 juni 14:30-17:00 uur

September / oktober

Jubileumviering
& ontmoeting

Week van
de inspiratie

Voor cliënten, verwanten,
medewerkers, vrijwilligers
en andere betrokkenen

Voor verwanten, medewerkers
en vrijwilligers

Hart van Holland, Nijkerk

Zaterdag 4 november 19:30-22:30 uur

Lezingen, workshops, debat en
creatieve bijeenkomsten

Uitgave november

Jubileumfeest

Jubileumboek

Voor cliënten, medewerkers
en vrijwilligers

Talenten van cliënten samen
met bekende Nederlanders

Music Club, Kampen

viert feest

VAN DE BESTUURDER
Afgelopen 18 februari hadden we
met cliënten een dag over het
onderwerp ‘identiteit’. Careander
is een christelijke organisatie.
We geven allemaal onze eigen
invulling aan identiteit. Iedereen
heeft een andere achtergrond. Dat
droeg bij aan een geweldige dag.
Vol respect werd er geluisterd naar
alle verhalen over troost, hoop en
kracht.
Toen één van de cliënten een lied
inzette, zong iedereen uit volle
borst mee. Het werd stil toen een
andere cliënt vertelde over de
lange weg die zij aflegt om haar
leven op orde te krijgen.

We hebben onze eigen
levenslessen op tegels getekend
en geschreven. Ook hebben we
dingen die wij belangrijk vinden
uit tijdschriften geknipt en op
grote vellen geplakt. Zo lieten we
zien wat identiteit eigenlijk is.
Iedereen had een geweldige dag.

De uitkomsten van alle
gesprekken worden verwerkt in
de nieuwe visie van Careander.
Hierover hoor je snel meer.
Bert Brouwer,
Bestuurder

Zo’n dag zet je ook aan het
denken. Het is fijn om te praten
over levens- en geloofsvragen.
Hoe doen we dat bij Careander?
Hebben we er voldoende
aandacht voor? Dit zijn goede
vragen. Hier willen we serieus
mee omgaan. Dat kunnen we
niet alleen. Ik vraag jou om te
vertellen wat jij vindt.
Want samen staan we sterk.

MEDEWERKER AAN HET WOORD

Erik Smit
“Mijn naam is Erik Smit en ik ben 48 jaar. Ik woon in Amersfoort met mijn
vrouw Chantal en onze 2 zonen Fedde en Rinke. Ik sport graag in mijn vrije
tijd. Ik geef bij Careander leiding aan alle teammanagers van Dagbesteding,
Ambulant volwassenen en Ambulant Kind & Jeugd.
Ik zie dat begeleiders hun best doen om cliënten goed te ondersteunen.
Goed ondersteunen is goed luisteren naar de vraag van de cliënt.
De cliënten en medewerkers van Careander zijn tevreden. Het is belangrijk
dat dit zo blijft. Het is ook erg belangrijk dat we goed met ons geld blijven
omgaan.
Visietraject
Het visietraject is belangrijk. We gaan samen een plan maken om goede
dagbesteding te blijven bieden. En we kijken wat er goed gaat bij de
Ambulante ondersteuning voor Jongeren en Volwassenen en wat we
kunnen verbeteren. Kortom: Volop werk aan de winkel. Ik heb er zin in om
dit samen met jullie op te pakken!”

“Begeleiders doen hun best om cliënten
goed te ondersteunen”

