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VAN DE BESTUURDER:

VN verdrag
Dit jaar is het VN verdrag voor mensen met een
beperking ook in ons land in werking getreden. Dat
is reden voor een feestje. Het betekent bijvoorbeeld
dat mensen met een beperking niet mogen worden
gediscrimineerd, maar ook dat gebouwen of trams
toegankelijk moeten zijn voor mensen met een
beperking. Het College voor de rechten van de mens
houdt toezicht op de uitvoering van het verdrag.
Er zullen in de komende jaren vast rechtszaken komen
waarin burgers de nakoming van het verdrag zullen
proberen af te dwingen. Ik hoop dat dit gaat bijdragen aan
een betere positie van mensen met een beperking.
Hoewel ik blij ben met het verdrag, denk ik dat we in ons
land nog een hele weg te gaan hebben. Mensen met een
beperking hebben unieke talenten gekregen. Hoe vaak
hoor je niet dat zij warmte brengen, transparant zijn en
vriendelijk. Precies de eigenschappen die we zo nodig

hebben anno 2017. Onze samenleving
heeft onze cliënten hard nodig. Als we
dat meer zouden zien en waarderen, zou
een verdrag helemaal niet nodig zijn.
Binnen Careander geloven wij in talenten. Ze maken ons
allemaal, stuk voor stuk, uniek. Daarom willen we onze
cliënten begeleiden bij het ontdekken en inzetten van
hun talenten. Waar we dat doen met respect voor hun
eigen keuzes draagt dit geweldig bij aan hun kwaliteit van
leven. Ik heb hiervan in mijn eerste jaar binnen Careander
prachtige voorbeelden gezien.
We gaan daar in de komende jaren mee verder, want
iedereen is gebaat bij integratie van mensen met een
beperking.
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer, Bestuurder

ORGANISATIE:

Samenwerken voor goede palliatieve zorg
Met het ondertekenen van een intentieverklaring
heeft Careander zich aangesloten bij het Netwerk
Palliatieve Zorg regio Noordwest Veluwe. In dit
netwerk werken diverse organisaties samen om
de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren
en af te stemmen. Met de intentieverklaring
onderschrijft Careander het belang van goede
palliatieve zorg. Door de samenwerking willen
we de kwaliteit van leven verhogen van de oudere
cliënten en cliënten met een levensbedreigende
ziekte.
Palliatieve zorg is zorg voor ongeneeslijk zieken met
als doel de kwaliteit van leven te verbeteren van de
patiënten en hun naasten. Cliënten met een beperking
kunnen ook te maken krijgen met een terminale
ziekte. Ook het aantal oudere cliënten bij Careander
neemt toe. In de begeleiding en zorg komt dan op een
bepaald moment palliatieve zorg op de voorgrond te
staan.
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VISIE
Een interne werkgroep is gestart met het formuleren
van een visie en beleid op palliatieve zorg. Vanuit onze
christelijke identiteit willen we ook in de laatste fase
van het leven bijdragen aan de kwaliteit van het leven.
Daarbij heeft de cliënt de regie, is de zorg op elkaar
afgestemd, staat de vraag van de cliënt centraal en is het
uitgangspunt dat de cliënt kan sterven op de plek van
zijn of haar voorkeur.
SAMENWERKING EN VERBINDING
Palliatieve zorg vraagt om andere kennis, vaardigheden
en een andere houding van de mantelzorgers,
medewerkers en vrijwilligers. Hierbij helpt
samenwerking, verbinding en het delen van expertise
met andere zorgorganisaties en het landelijk netwerk
palliatieve zorg. Informeel werken we al langer samen
met de partners binnen dit netwerk. Met het tekenen
van de intentieverklaring is deze samenwerking ook
geformaliseerd. Met de kennis die wij hebben van onze

cliënt aangevuld met de deskundigheid van anderen op
het gebied van palliatieve zorg, kunnen we de cliënt en de
verwanten de beste zorg bieden.
DEELNEMERS
Een Netwerk Palliatieve Zorg is een
samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een
bepaalde regio. Het Netwerk Palliatieve Zorg regio
Noordwest Veluwe is actief in het gebied van Nijkerk,
Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet,
Elburg en Oldebroek. Voor onze locaties buiten dit
gebied wordt nog contact gezocht met de netwerken
die daar actief zijn.
Ondertekening van samenwerkingsovereenkomst.

CLIËNT IN BEELD:

Film eigen regie
Op 7 november ging de film “Omdat iedere stem
telt” in première tijdens een bijeenkomst over
eigen regie. In de film laten cliënten Vincent Roos
en Chanchal de Jong zien op welke manier zij meer
regie in hun leven hebben gerealiseerd.
Vincent werkt als hulpboer op een zorgboerderij en wilde
graag zelf leren douchen. Op die manier kan hij zelf kiezen
wanneer hij doucht en is hij hiervoor niet afhankelijk van
zijn begeleiding. In de film zie je de nauwe samenwerking
tussen Vincent, zijn begeleiders en zijn verwanten bij het
leren douchen. Chanchal vertelt hoe ze op verschillende
plekken in De Postkamer heeft gewerkt.

Teammanager Sandra Bonte en jobcoach Erica Fidder
zetten de filmsterren Vincent Roos en Chanchal de Jong
in het zonnetje.

Dat ging zo goed dat ze nu haar droom heeft gerealiseerd
om met kinderen te werken. Met begeleiding van haar
jobcoach en een leerkracht werkt ze nu twee dagen per
week op een basisschool in groep 2. Ze heeft het hier erg
naar haar zin en ze zijn op de school heel blij met haar hulp.
Teammanager Sandra Bonte: “Bij eigen regie maakt de
cliënt zelf keuzes. Hierbij gaat het om haalbare, kleine
doelen. We kijken wat iemand kan en geven hem of haar
binnen die grenzen probeerruimte om het te doen. Ouders,
vrijwilligers en begeleiders helpen hierbij. We willen cliënten
dus niet betuttelen, maar we laten ze ook niet zomaar los.
Je ziet dat cliënten blij en trots zijn als ze stappen kunnen
zetten en uiteindelijk hun doelen kunnen realiseren”.
De film is een onderdeel van de training SPEL (Samen
Praten En Luisteren) voor de aandachtsfunctionarissen
medezeggenschap van elke locatie. Zij dragen hun kennis en
inzichten vervolgens over aan de medewerkers op de locatie.

Veel belangstelling van cliënten, medewerkers en verwanten
voor de bijeenkomst over eigen regie.
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ACTIVITEIT UITGELICHT:

De Postkamer: 1 jaar feest
De Postkamer heeft een jaar lang haar 5 jarig
jubileum gevierd door verschillende activiteiten
te organiseren voor klant, cliënt, vrijwilligers en
medewerkers. 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 voor de bakkers van De Postkamer waren deze niet
te evenaren! De winnaar heeft een dag meegedraaid
met de bakkers van De Postkamer en de beste 3 wonnen
cadeaubonnen van De Postkamer.
Het feest voor onze cliënten, team en vrijwilligers was
genieten geblazen! Heerlijk meezingen met het koor
Nijkerks Welvaren, die in ruil voor mee eten kwamen
optreden.
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Het team van De Postkamer dat
bijna dezelfde samenstelling heeft als
5 jaar geleden, maar dan iets uitgebreid, heeft genoten
van een welverdiend etentje in een gezellig restaurant
in Nijkerk. Nu eens niet zelf koken, maar je lekker laten
verwennen.
Om nog even “oude herinneringen” op te halen van de
officiële opening in heeft de oude postkoets, net als
toen, weer door Nijkerk gereden. Ieder kon genieten
van een ritje op de koets, bezoek aan het museum
Oud Nijkerk en een bakje koffie met wat lekkers bij
De Postkamer.

Wat willen we nog meer?....
Ja…we willen op naar de 10 jaar!
We gaan ervoor!

KORT NIEUWS:

Opening Slunterhof
Op 28 november verhuisden de 25 bewoners
naar de nieuwbouw van Slunterhof aan de
Weerdestein 375 in Ede. Drie dagen eerder
werd het gebouw feestelijk geopend voor
bewoners, verwanten, medewerkers en
vrijwilligers. In het voorjaar van 2017 wordt
een open huis georganiseerd waar iedereen
welkom is.
Vrijdag 25 november was het openingsfeest
van Slunterhof voor bewoners, verwanten,
medewerkers en vrijwilligers. De bewoners
kwamen met een grote bus aanrijden
waarna ze welkom werden geheten door de
teammanager van Slunterhof, Coline Lokhorst.
Na het hijsen van de vlag van Careander door
twee bewoners sprak bestuurder Bert Brouwer
de aanwezigen toe. Bert Brouwer gaf vervolgens
de sleutel aan de eerste bewoner in de rij
waarna de sleutel van bewoner aan bewoner
doorgegeven werd. Aan het einde van de rij
opende Coline Lokhorst symbolisch de deur.

Onder het genot van een hapje en drankje kon
iedereen daarna het gebouw bekijken. Het
oude wooncentrum Slunterhof in Ede voldeed
niet meer aan de wooneisen voor de huidige
tijd. Careander heeft daarom het gebouw
afgebroken en op dezelfde plek een nieuw
appartementencomplex laten bouwen.
De nieuwe Slunterhof is een drielaags
appartementengebouw. De cliënten hebben
een eigen appartement met een woonkamer,
keuken, badkamer en slaapkamer. Op
iedere verdieping is een gezamenlijke
ontmoetingsruimte met een keuken. Er is dag
en nacht begeleiding aanwezig.
Slunterhof heeft een nieuwe facebookpagina
met de naam CareanderSlunterhof. Blijf op
de hoogte en like de pagina op Facebook.

Nederland Onbeperkt
Maak Nederland onbeperkt. Om deze oproep
draait de publiekscampagne Nederland Onbeperkt,
een initiatief van Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland. (VGN) Met deze campagne geeft de
gehandicaptensector mensen met een beperking
een gezicht en vraagt aandacht voor hun zorgen,
belangen en rechten. Het streven is dat ze dezelfde
kansen hebben op een baan, opleiding en woning
als mensen zonder beperking.
Het motto van de campagne Nederland Onbeperkt is
‘Zo ver zijn we gekomen. En we willen door.’ Mensen
met een beperking doen meer mee in de samenleving.
Het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met
een beperking dat Nederland onlangs heeft bekrachtigd,
onderstreept dit..
Een samenleving waarin iedereen zich naar zijn of haar
eigen vermogen kan ontwikkelen, zowel in het onderwijs
en het openbare leven als op de werkvloer.
Toch zijn er nog veel drempels.

Met Nederland Onbeperkt
willen we een bijdrage leveren aan het bereiken van
die samenleving. We doen dat door mensen met een
beperking zelf hun verhaal te laten vertellen.
De bekende paralympische tennisster Esther Vergeer
verbindt zich aan deze publiekscampagne.
Kijk op www.nederlandonbeperkt.nu of via
facebook/nederlandonbeperkt
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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 en organiseerden we een
netwerkbijeenkomst voor klanten. 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 de 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 patat dag!!
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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CLIËNT IN BEELD

Nicole

Hallo allemaal,
mijn naam is Nicole Hermsen.
Ik woon op groep 2 van Anne
Franklaan in Harderwijk. Ik ga jullie
vertellen hoe mijn dag eruit ziet op
een vrijdag als ik ga zwemmen.

Nicole Hermsen woont bij
woonlocatie Anne Franklaan in
Harderwijk. Graag vertelt zij ons
hoe haar vrijdag er uitziet.

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 9:00 uur komt de taxi mij en
een aantal medebewoners ophalen en
brengt ons naar De Schuilplaats.
Om 9:45 uur word ik door mijn moeder
en zus opgehaald en is het tijd om naar

het zwembad te gaan! Van 10:00 uur
tot 11:00 uur mag ik helemaal losgaan
in het water. Dat doe ik ook met plezier!
Zwemmen vind ik het leukste wat
er is om te doen. Ik ga iedereen nat
spetteren in het water. Soms word ik
daar dan een beetje moe van en dan ga
ik lekker hangen tegen mijn moeder of
zus aan.
Na het zwemmen word ik teruggebracht
naar De Schuilplaats, daar ga ik rond
12:00 uur lunchen. Na het eten ga ik
lekker relaxen om bij te komen van het
zwemmen. Daar word ik wel moe van.
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 lekker gaaaaaap mijn bed in
om te gaan dromen.

MEDEWERKER IN BEELD

Beste
stagebegeleider
Marloes Woudt is gekozen tot beste
praktijkbegeleider 2016 in de sector Zorg, Welzijn
en Sport. Machteld van Wengen feliciteerde
haar namens de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Marloes is
begeleider bij het orthopedagogisch dagcentrum
De Schutse van Careander in Harderwijk.
Voor de verkiezing van 2016 is uit alle voordachten
per sector één genomineerd leerbedrijf en één
genomineerde praktijkopleider gekozen als winnaar.
Marloes is de winnende praktijkopleider voor de sector
Zorg, Welzijn & Sport. Zij is zowel door Careander, ROC
Landstede als een stagiair voorgedragen en dat is uniek.
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Marloes is een zeer gedreven, betrokken en deskundige
praktijkopleider. Zij is al jaren de drijvende kracht achter
het stagebeleid van De Schutse. Als praktijkopleider
combineert zij inhoudelijke deskundigheid en
vaardigheden op het gebied van coaching en
begeleiding met een sterk organisatorisch vermogen.
Daarnaast denkt Marloes actief mee bij het ontwikkelen
van het stagebeleid met als gevolg dat dit zeer nauw
aansluit op de werkpraktijk.

OP BEZOEK BIJ

Burendag
Bewoners en personeel van Het Anker in Putten hebben
op zaterdag 24 september een dag voor de buren
georganiseerd. Er was een commissie samen gesteld van
een aantal cliënten en personeel. Er werden flyers in de
buurt rond gedeeld. Samen met de cliënten werd een
dag van te voren een grote kwarktaart gemaakt .

Op de dag zelf werden ballonnen en slingers opgehangen
en mooie bloemen voor de ingang gezet.
Het weer was voortreffelijk!
De buren werden door de commissie verwelkomd
en kregen een heerlijk kopje koffie met kwarktaart of
appeltaart.
Het was een gezellige ochtend met verschillende buren
en de aanwezige cliënten. We vonden een goed idee om
buren en cliënten wat dichter bij elkaar te brengen. En
dat is zeker gelukt !

Open huis Werkboerderij
De Werkboerderij van Careander in ’t Harde heeft op
30 september een open huis gehouden. Begeleider Heidi
Bakker vertelt: Wij kijken terug op een zeer geslaagde
middag. De belangstelling was geweldig en alles is goed
verlopen. Na de toespraken van wethouder Willem
Krooneman, manager Hans Oosterink en mezelf was het
tijd voor de officiële openingshandeling. Het lintje werd
doorgeknipt door 2 cliënten onder tromgeroffel. Daarna
werd de champagnefles ontkurkt en geproost. Er was
genoeg te zien, te doen, te proeven en te beleven.

‘ Ria: Het allerleukste was
rijden met de paardenkar en
de film die iedereen kan zien.’

‘ Gert: Ik mocht op de trommel slaan
en toen was ik lekker stoer.’
Zo konden de bezoekers de werkplek bekijken, een
rondrit maken in de koets, genieten van een lekker stukje
vlees of een heerlijk ijsje of gewoon genieten van de
muziek, gezelligheid of de kinderen op het springkussen.
De cliënten hebben ook ontzettend genoten van deze
dag.
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KORT NIEUWS

Uitnodiging
inspiratiebijeenkomsten
Alle medewerkers, verwanten en vrijwilligers
zijn van harte welkom bij één van de twee
inspiratiebijeenkomsten van Wouter Hart.
Wouter is de auteur van het boek ‘Verdraaide
organisaties, terug naar de bedoeling’. In veel organisaties
staat de systeemwereld centraal: de wereld van beleid,
procedures en regels.
Wouter pleit voor een terugkeer naar de bedoeling van
de organisatie, namelijk goede zorg- of dienstverlening
door de professional. Deze ontstaat als de professional
vooral interesse en aandacht heeft voor de cliënt en niet
de systemen centraal stelt. In plaats van een uitvoerder
van regels wordt de professional dan veel meer zelf
verantwoordelijk.
Wij hebben de visie in dit boek omarmd als leidraad voor
ons project Ruimte en Vertrouwen. Met dit project willen
we medewerkers als professionals ruimte en vertrouwen
geven om te handelen in het belang van de cliënt.
Onze cliënten bepalen zoveel als mogelijk zelf hoe ze
willen wonen, werken en hun vrije tijd besteden en
hoe ze hun eigen bijzondere talenten ontwikkelen.
Medewerkers helpen dit te realiseren samen met familie,
vrienden en vrijwilligers. Hiermee willen we bereiken dat
onze cliënten een optimale kwaliteit van leven ervaren.
Want iedereen is waardevol.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om
aanwezig te zijn, organiseren we twee sessies:
• Op 24 Januari 2017 van 19:30-21:30 uur. Locatie:
Nuonzaal - ROC Landstede in Harderwijk. Er is ruimte
voor 200 personen.
• Op 2 Februari 13:00-15:00 uur. Locatie: Techcenter
(voorheen Nimac) in Ede. Er is ruimte voor 300
personen.
Aanmelden kan via training@careander.nl
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VRIJWILLIGER IN BEELD

Maatjesproject
Oranjefonds:
Careander werd benaderd of enkele maatjes
mee wilden werken aan de campagne “Maatjes
gezocht” van het Oranjefonds. Een maatje is
een vrijwilliger die één-op-één gekoppeld is aan
iemand die op bepaalde punten in het leven even
een coach, mentor of maatje nodig heeft.
De maatjes Gertwin en Nico uit Harderwijk wilden
graag aan deze campagne meewerken. Nico woont in
wooncentrum ’t Schild in Harderwijk. Gertwin bezoekt
Nico regelmatig.

Als ik Nico zie genieten,
dan geniet ik dubbel”
Apetrots laat Nico samen met maatje Gertwin zijn
kamer zien. Een kamer waar een grote poster van De
Kuip hand in hand gaat met een sjaal van Ajax. Waar
grote voetbalhelden de hoofdrol spelen naast Bassie en
Adriaan. Gertwin: “Nico is een sportmens. Het maakt niet
uit wat voor sport, hij vindt het fantastisch.”
Gertwin vertelt: “De gezelligheid. Daar doe ik het voor.
Ik vind het al leuk om met Nico mee te doen met de
dagbesteding van de groep, maar nog bijzonderder vind
ik onze één-op-één-momenten. Met
z’n tweeën een boodschapje doen
of een visje halen bij de visboer,
gewoon gezellig met elkaar bezig
zijn. Ik zie Nico drie of vier keer
per week en stop er veel energie
in. Maar ik krijg er ook heel veel
voor terug. Zijn liefde. Ik ben er
voor hém, maar dat doet míj dan
weer goed.”
Wilt u meer weten over het maatjesproject?
Kijk op: www.ikwordmaatje.nl/nico-gertwin

ORGANISATIE

Wel of niet aanvullend verzekeren?
Naar aanleiding van de tv-uitzending van het programma ‘Radar’ op NPO1 van 28 november jl. komen er
vragen binnen over het wel of niet aanvullend verzekeren van cliënten.
De afweging om wel of geen aanvullende
zorgverzekering te nemen, kan Careander niet maken.
Dit is persoonsafhankelijk. Sommige verzekeringen zijn
natuurlijk verplicht, zoals de basis zorgverzekering. Om
inzicht te geven wie wat betaalt, hebben wij de brochures
“Wie betaalt wat?” uitgegeven. Deze brochures staan ook
op de website onder het kopje verwanten/verwijzers/
brochures.
In de brochures staat duidelijk voor welk deel van
de medische kosten van haar cliënten Careander
verantwoordelijk is. Het overige deel zal vanuit de
ziektekostenverzekering of door de cliënt zelf bekostigd
moeten worden. Hierdoor kan de afweging om te kiezen
voor wel of geen aanvullende verzekering wellicht iets

gemakkelijker worden. Een aanvullende verzekering
kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor dragers van brillen,
hoortoestellen, bij diëtiek en bepaalde fysiotherapie.
Careander heeft als uitgangspunt dat cliënten zelf een
voor hun passende ziektekostenverzekering afsluiten.
Ook met de introductie van de functie ‘verblijf met
behandeling’ in 2011 is dit uitgangspunt gehandhaafd.
Wel kunnen wij adviseren, dat indien een cliënt een
aanvullende tandartsenverzekering heeft, deze meestal
opgezegd kan worden. De meeste kosten van de
tandarts vallen namelijk onder de functie verblijf met
behandeling.

Persoonsgebonden hulpmiddelen
In juli 2016 hebben wij cliënten met een ZZP3 en/of
wettelijk vertegenwoordigers bericht over een wijziging
door Zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea. Dit ging over
de aanvraag van persoonsgebonden hulpmiddelen voor
cliënten met een ZZP3.
Om te beoordelen of een persoonsgebonden hulpmiddel
voor vergoeding in aanmerking kwam vanuit verblijf met
behandeling, zou informatie moeten worden verstrekt

aan het zorgkantoor over de behandelfactoren middels
een format ZZP en behandelfactor.
Inmiddels is bekend dat het zorgkantoor deze maatregel
terugdraait. Dit houdt in dat met ingang van 1-1-2017
cliënten met een ZZP3 bij Achmea weer volledig
onder verblijf met behandeling vallen en dus ook hun
persoonsgebonden hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld
orthopedische schoenen kunnen laten vergoeden.
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VAN DE REDACTIE:
Op weg naar een jubileumjaar.
50 jaar Careander. Alvast een
klein voorproefje van wat we
in het jubileumjaar willen
gaan doen. Maar u kunt vooral
veel lezen over onze locaties
en wat daar allemaal gebeurt.
Maar ook informatie over
palliatieve zorg bij Careander,
aanvullend verzekeren en
meer organisatienieuws. Ook
kunt u meer lezen over wonen
bij Anne Franklaan of over de
maatjes Gertwin en Nico.
Wij wensen u weer veel
leesplezier!

Zelf een bijdrage leveren aan
Contact?
Mail uw artikel naar
redactie@careander.nl

ORGANISATIE:

50 jaar Careander
In 1967 is Careander opgericht onder de naam Welzijnszorg. Volgend jaar
mogen wij ons 50 jarig jubileum vieren. Dit gaan we doen met diverse
activiteiten in het hele jaar voor cliënten, verwanten, medewerkers en
vrijwilligers.
Zo besteden we in de bladen Contact en CliëntenContact volgend jaar op
verschillende manieren aandacht aan het jubileum. Hiervoor willen we graag
gebruik maken van jullie hulp. Ben je nog in het bezit van leuke verhalen,
anekdotes, foto’s, artikelen of filmopnames van de afgelopen tientallen jaren?
Wij komen dan graag met je in contact. Neem contact op met:
communicatie@careander.nl of telefoonnummer 0341-467825.
ZANGTALENT GEZOCHT
Voor een leuke activiteit in het jubileumjaar, zijn we op zoek naar mensen die
graag zingen. Vind je het leuk om te zingen? Zing je al in een koor?
Stuur een bericht naar viering@careander.nl

Op zoek naar talenten onder cliënten
We zijn op zoek naar cliënten die hun talent willen delen met de rest
van Nederland in een nieuw boek dat volgend jaar uitkomt. In dit boek
portretteren we talenten van cliënten naast een Bekende Nederlander
met een soortgelijk talent. We vragen jullie hulp om mooie matches te
maken.
Inmiddels is het bijna 3 jaar geleden dat het boek, “Voor jou, vanuit een bijzonder
hart” is uitgegeven. Wij hebben veel positieve reacties op dit boek mogen
ontvangen. Careander viert volgend jaar, haar 50 jarig jubileum. Een mooie
gelegenheid om een nieuw boek uit te brengen.
Wat is het idee? Talenten van cliënten portretteren, naast een Bekende
Nederlander met een soortgelijk talent. Een hele uitdaging om mooie matches te
maken. Denk aan een cliënt die goed kan koken matchen met een top-kok, een
voetballiefhebber portretteren naast zijn idool. En zo zijn er nog veel meer matches
te bedenken.

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

Careander

zorg die staat!

Hierbij een oproep aan jullie, om de talenten onder de cliënten van Careander te
spotten en dit kort weer te geven in een mail gericht aan boek@careander.nl
Heb je (via via) contacten met BN-ers waarvan jij denkt dat zij wel willen
meewerken aan zo’n bijzonder boek, wil je dit dan ook aan ons doorgeven?
Samen met elkaar hopen we dan te komen tot een fantastisch boek, waarin wij
kunnen laten zien wat een prachtige, talentvolle mensen er bij Careander wonen
en werken.
Vast bedankt voor jullie medewerking, wij hopen op heel veel reacties!

