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Vlaggenwedstrijd

De volgende personen hebben een
cadeaubon van 25 euro gewonnen:
Tonia Noorlander en
Myrthe Hoogerwerf uit Ede en
Hedwig Slot uit ’t Harde.
De prijs komt naar jullie toe.
Van harte gefeliciteerd!

WERKEN:

‘Werken in de horeca is leuk’
Kom langs

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

Wat hebben we enorm veel en ontzettend
mooie jubileumvlaggen mogen ontvangen
voor de vlaggenwedstrijd, die bij het vorige
nummer van Contact zat. Iedereen heeft
heel hard gewerkt om er iets moois van te
maken.

Het Smaaklokaal is onderdeel van het kringloopwarenhuis Het Goed in
Harderwijk. Je kunt er koffie of thee drinken met iets lekkers erbij of heerlijk
lunchen. En natuurlijk kun je na een bezoek aan het Smaaklokaal gezellig
rondsnuffelen bij het Goed. Misschien vind je net die mooie vaas of het boek
dat je nog niet hebt gelezen! Careander staat met een aantal cliënten op
maandag, dinsdag en donderdag voor je klaar in het Smaaklokaal.

Wil je komen werken?
Lijkt het je leuk om te werken in het Smaaklokaal en beschik je over een
indicatie? Je kunt dan werken in de bediening, als medewerker in de keuken
of als huishoudelijk medewerker. Een mooie manier om te integreren in de
samenleving. En te werken binnen een bedrijf dat kansen creëert! Wat doe je
dan op een dag? Als er klanten zijn, neem je de bestellingen op. Je zet koffie
of thee en snijdt een stukje taart af. Afwassen en opruimen hoort er natuurlijk
ook bij!

Interesse?

VAN DE REDACTIE:

Interesse om te komen werken? Houd ons in de gaten. In het najaar
organiseren we een leuke middag voor jou. Wil je hiervan op de hoogte
gehouden worden, stuur dan een mail naar schuilplaats@careander.nl.

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

Wil je niet zo lang wachten? Neem contact op met de afdeling Advies
en Ondersteuning. Dit kan via (0341) 46 78 32 of per e-mail via
adviesenondersteuning@careander.nl. Zij helpen je graag verder.

Dit is een uitgave van Careander

Het Smaaklokaal is geopend van maandag tot en met zaterdag in
Kringloopwarenhuis Het Goed, Zuiderbreedte 15 in Harderwijk.

Redactie Contact

50 jaar Careander:
•
•
•

Viering
Interview Rick
Tipje van de sluier

En verder:
• Geef me de 5
• Het Smaaklokaal

postbus 60, 3840 AB Harderwijk
redactie@careander.nl

viert feest

Careander

zorg die staat!

VAN DE BESTUURDER:

Nieuwe visie

KORT NIEUWS:

Van de locaties

Careander heeft een nieuwe visie geformuleerd. Deze visie maakt
duidelijk wie we zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan.
Dit geeft richting en zorgt voor een gezamenlijke basis van waaruit
we kunnen werken. Bij de ontwikkeling van de visie hebben we
veel waardevolle informatie gekregen van medewerkers, cliënten,
verwanten en andere betrokkenen.
Er is een duidelijke rode draad te ontdekken in al onze gesprekken over de visie. Wij willen
allemaal dat de cliënten een goed leven hebben. Dit bindt ons. Cliënten willen zelf een goed
leven en deze wens drijft ook ouders en medewerkers. Bij alles wat we doen, houden we voor
ogen: Wat betekent dit voor de cliënt? Draagt dit bij aan een goed leven?
De visie wordt de komende maanden omgezet in concreet beleid voor de komende drie jaar,
bijvoorbeeld op het gebied van personeel, financiën en huisvesting. Onlangs presenteerden we
de visie aan alle teammanagers en coördinatoren. De komende maanden bespreken zij de visie
met hun team en betrokkenen cliënten, verwanten en vrijwilligers. Samen wordt zo de visie naar
de dagelijkse praktijk vertaald. Met als uiteindelijk doel: het beste voor de cliënt.
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer,
bestuurder

Boottocht De Bongerd

Open huis Slunterhof

Cliënten en medewerkers van wooncentrum De Bongerd in
Lunteren genoten van een gezellig dagje uit. Met een grote
bus naar Elburg om op een groot schip te gaan varen. ABITO
mode uit Lunteren, bedankt dat jullie dit mogelijk hebben
gemaakt.

De bewoners en het team van Slunterhof lieten hun
nieuwe locatie zien tijdens een open huis.
De burgemeester van Ede, de heer C. van der Knaap,
onthulde op deze dag een kunstwerk gemaakt door de
bewoners.

VRIJWILLIGERS :

Aan de slag

Vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken
bij verschillende locaties van Careander. Ook ging een
groep cliënten zelf aan de slag.

De visie is verwoord en verbeeld in
een boek. Dit boek is bestemd voor
cliënten, verwanten, medewerkers
en andere betrokkenen.

We kunnen weer naar buiten
Bij Heidestate in ’t Harde, Bergveste in Ede en Ongerweges Mast in
Bunschoten is door vrijwilligers hard gewerkt om de buitenboel weer zomerklaar
te maken. Zo werd het terras geschrobd, werden de tuinmeubelen schoongemaakt en de
bloembakken gevuld met prachtige plantjes. Bij Ongerweges Mast is ook de hal voorzien
een nieuw modern kleurtje verf en hebben alle bewoners nu eigen postbusjes in hun
favoriete kleur bij hun appartementen. We bedanken alle sponsoren en vrijwilligers voor hun
geweldige inzet.
Zelf aan de slag…
Een groep cliënten van Ambulant Midden heeft zelf de handen uit de mouwen
gestoken bij St. Rietmeen, een ontmoetingstuin met allerlei activiteiten in de wijk
Drielanden in Harderwijk. Ze hebben geholpen met onder andere het verven van
het gebouw, het prijzen van meubels en voorbereidend werk voor andere klussen.
Iets wat ze zeker vaker willen gaan doen!
Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger? Kijk dan eens bij een locatie bij u in de buurt.
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ACTIVITEIT UITGELICHT:

Geef me de 5 werkt!
Careander werkt bij wooncentrum Brederostaete met de methodiek Geef me de 5 van Colette de Bruin.
Daarnaast ondersteunt Christine de Jeu, Geef me de 5 medewerker, diverse locaties bij het werken met
Geef me de 5. Op deze manier delen we de kennis en expertise over deze methode. Christine de Jeu en
Tineke ten Dam, coördinator Orthopedagogen vertellen graag wat Geef me de 5 is en hoe het werkt.
Tineke: “Geef me de 5 is een methodiek die antwoord
geeft op de vraag: hoe gaan we om met mensen met een
stoornis in het autisme spectrum? Het doel is dat deze
mensen zo veel als mogelijk leren te leven in plaats van
overleven.
Alle informatie die via de zintuigen binnenkomt, zoals
horen, ruiken, proeven, voelen en zien komt bij iemand
met autisme gefragmenteerd binnen, net als losse

“Breng structuur en wees voorspelbaar”
Christine: “Geef me de 5 biedt praktische handvatten
om ‘Duidelijk op de 5’ te zijn: Wie, Wat, Hoe, Waar
en Wanneer. Voor iedere persoon geldt een eigen
werkwijze: ondersteuning op maat. Zo gebruiken we
bijvoorbeeld een ketting van taken: een dagstructuur
van opstaan tot slapen gaan. Soms is het werken met
een timetimer effectief: een klok waarop je laat zien hoe
lang een activiteit nog duurt. Daarnaast is het belangrijk
om te zorgen voor structuur. Als we weten wat er gaat
gebeuren, is alles gewoon en is er meer rust.
Onze tip is: Praat niet teveel om een opdracht heen,
maar zeg wat je bedoelt met behulp van Wie, Wat, Waar,
Wanneer en Hoe. Dan is het duidelijk en creëer je rust”.

“Eigen regie: Geef me de 5
draait als een kievit!”
“We werken nu op diverse locaties met Geef me de 5 en
zitten in een positieve spiraal” vertelt Christine. “Er zijn
veel succesverhalen te vertellen…

puzzelstukjes. Dit betekent dat hij niet direct het geheel
kan overzien. Hij mist de context van een situatie.
Wanneer er veel informatie tegelijk binnenkomt, kan
dit chaos veroorzaken in zijn hoofd en het gevolg is een
punthoofd. De oplossing hiervoor is om er samen voor te
zorgen dat mapjes gesloten worden”.

“Meer begrip brengt meer rust!”
Boos worden en het ongewenste gedrag bestraffen,
heeft geen zin. Het is belangrijk om de oorzaak van
het probleem te achterhalen. Wat is er niet duidelijk?
Als er meer duidelijkheid en structuur wordt geboden,
verdwijnt het ongewenste gedrag.
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zoals een cliënt op een woongroep die iedere dag
onrustig werd na het eten. Zodra de laatste hap was
opgegeten, begon de onrust. Je zag het in het heen en
weer gaan van zijn lichaam en de toenemende onrust.
Waarom werd er nog aan tafel gezeten terwijl zijn
eten op was? Stapje voor stapje werd er gewerkt aan
zelfstandigheid. Het eindresultaat is dat hij direct na het
warme eten op mag staan en zijn toetje gaat pakken. Is
het toetje op? Dan gaat hij naar zijn kamer om daar tijd
door te brengen. Een situatie die met behulp van Geef
me de 5 zowel rust bij het eten creëert, maar die zeker
bijdraagt aan de eigen regie!
Een ander succesverhaal is een cliënt die zelf aangeeft
wanneer hij teveel mapjes open heeft staan en daardoor
een punthoofd krijgt. Hij gaat dan buiten afkoelen en
komt weer binnen als hij enkele mapjes heeft gesloten.
Dan is er weer ruimte om samen te zijn met anderen.
Wat een mooie resultaten!”
Careander wil de komende jaren verder ontwikkelen
in Geef me de 5. Zo volgen op een aantal locaties
medewerkers trainingen om hier mee te werken. Ook
wordt er een tweede medewerker opgeleid om teams te
ondersteunen bij het werken met Geef me de 5.
Meer weten over Geef me de 5? Kijk op de website:
www.geefmede5.nl
Collega’s van Careander kunnen met een hulpvraag
terecht bij Christine de Jeu: c.dejeu@careander.nl

Licentie voor
Brederostaete
Wooncentrum Brederostaete in Harderwijk
ontving maandag 22 mei de licentie voor ‘Geef
me de 5’. Dit gebeurde tijdens een feestelijke
bijeenkomst met een inspirerende lezing voor
medewerkers en verwanten. Colette de Bruin,
de grondlegger van de methodiek, nam de
aanwezigen mee naar de dagelijkse praktijk in de
omgang met cliënten met autisme of behoefte aan
extra duidelijkheid.

Uw kleding
krijgt een mooie
bestemming
Careander Over Grenzen ondersteunt Maini Dibace
in Tirgu Mures, Roemenië. Maini Dibace beheert
een dagactiviteitencentrum en een wooncentrum
voor mensen met een verstandelijke beperking.
Vorig jaar vroegen wij u allemaal om samen zoveel
mogelijk kleding in te zamelen voor Roemenië. Deze
kledingactie was zeer geslaagd.
Donderdag 11 mei was het zover…. de vrachtwagen voor
het transport naar Roemenië kon ingeladen worden. De
eerste stop was in ’t Harde waar goed bruikbaar meubilair
dat geschonken was door diverse organisatie en locaties,
in de vrachtwagen werd gezet.
Vervolgens ging de reis richting Harderwijk, waar alle
zakken en dozen met door vrijwilligers uitgezochte kleding
in de vrachtwagen moesten. Dankzij de hulp van enkele
sterke vrijwilligers was deze klus in een uurtje geklaard!
De vrachtwagen zat vrijwel helemaal vol. Het transport is
op woensdag 17 mei richting naar Roemenië gegaan. Alle
goederen zullen een mooie, nieuwe bestemming krijgen.
Hoe geweldig is dat?
Graag tot een volgende actie!
Careander Over Grenzen
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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!
Ruim 800 bezoekers hebben genoten van de
viering met optredens van het cliënten- en
personeelskoor en de dramagroep.
Na afloop was er een gezellige ontmoeting
met 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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Rick is blij met zijn nieuwe
appartement
EDE – Zo trots als een pauw is hij en superblij met zijn nieuwe appartement. Rick Broekhuizen (21)
woont sinds drie maanden bij Careander in Ede. Rick heeft een ruim appartement op de eerste
verdieping van locatie Bergveste aan de Willem Pijperlaan. “Ik voel me veilig hier”, zegt Rick. “De
mensen zijn aardig voor me en de groepsleiding begrijpt mij.”
Tot eind vorig jaar woonde Rick, die een licht
verstandelijke beperking heeft en autistisch is, op een
zorgboerderij in Driebergen. “Ik had het daar niet naar
mijn zin.” Ricks ouders gingen daarom op zoek naar een
andere woonvorm.
Het balletje kwam aan het rollen
toen de teammanager van
Bergveste, Patricia Gejas, in
de kapperstoel zat bij de
moeder van Rick, die in
een kapsalon werkt. “Ze
vertelde mijn moeder
over Careander
en Bergveste.
We hebben toen
gesprekken gehad
en ik ben aangemeld
bij Careander. Daarna
zijn mijn ouders
en ik gaan kijken bij
Bergveste. Ze hadden een
kamer beneden vrij. Maar
daar wilde ik liever niet omdat
er vanuit deze kamer een deur naar
buiten zit. Dan voel ik me niet veilig en
denk ik dat ik heel snel visite krijg van inbrekers’, zegt
Rick. Toen kwam zijn huidige kamer vrij. Dat was voor
Rick een schot in de roos.
Rick mocht samen met zijn ouders en zus bepalen
hoe de kamer werd ingericht. “De kledingkast en
de gordijnen konden we overnemen van de vorige
bewoner. We zijn met z’n allen naar de Ikea geweest om
spullen te kopen. Bijna alles in mijn kamer komt daar
vandaan. Ja, daar heb je veel spullen voor weinig”, lacht
Rick. “Kijk die tafel en stoel heb ik zelf gemaakt bij de
vorige dagbesteding. Zie je dat het onderstel van de
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tafel dezelfde is als van de stoel? Mijn bed heb ik samen
met m’n moeder gevonden op internet.”
Rick kan lezen en schrijven en houdt van computeren.
“Ik heb zelf een Imac bij elkaar gespaard. Het duurde
best lang hoor voordat ik al het geld bij elkaar had.
Ik kijk vaak naar You Tube filmpjes en ook
volg ik vloggers zoals Enzo Knol en zit
ik op Facebook.”
Rick is graag in z’n
appartement. ‘’Ontbijten
doen we altijd met alle
andere bewoners in de
woonkamer. ‘s Avonds
eet ik daar regelmatig.
Ik haal mijn avondeten
ook weleens op om
het in mijn kamer op te
eten.’’ Rick kan heel veel
dingen zelfstandig. “Ik doe
mijn eigen was. Ook haal ik
mijn eigen boodschappen bij de
supermarkt. Ik weet wel hoe het
allemaal werkt met betalen enzo.”

Rond half vier wordt Rick altijd weer naar Bergveste gebracht. “Dan ben ik
best moe van het harde werken. Ik ga altijd op tijd naar bed. Hoe ik de eerste
nacht in mijn kamer vond? Ik hoorde allemaal gekke geluiden. Dat vond ik vreselijk.
Gelukkig wende het snel. Ik heb het goed naar mijn zin hier. Eén keer in de twee weken ga
ik in het weekend naar mijn ouders. Soms komen ze weleens op bezoek bij me. Oma is ook al eens geweest.
Oma heeft mijn onderzettertjes gehaakt”, vertelt Rick.
Hij is blij met zijn huidige 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 jubileumserie in het kader van 50 jaar Careander.
In deel 1 portretteerden we één van onze oudste bewoners, in dit deel één van onze nieuwste.

Door de week gaat Rick drie dagen naar manege Het
Middelpunt. Ook werkt hij bij kinderboerderij Proosdij in

“Ik voel me veilig hier”
Ede. “Ik mest bij de manege de stallen uit en ik verzorg
mijn eigen konijn. Het is een vossekop-langoorkonijn.
Ja, ik vind het mooi om daar te werken. Ze hebben daar
meer dan honderd paarden. Mijn lievelingspaardjes zijn
Eefje, Bo en Lenny. Die worden lekker verwend door mij.
Binnenkort komen er veulens. Dat is leuk”, zegt Rick.
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Het talentenboek vordert…

Jubileumfeest!

In december komt ons jubileumboek uit. Hierin
koppelen we talenten van onze cliënten met
bekende Nederlanders. Met dit boek willen wij
het talent van mensen met een verstandelijke
beperking meer zichtbaar maken.

Op zaterdag 4 november 2017 vieren we met
alle cliënten, medewerkers en vrijwilligers dat
Careander 50 jaar bestaat.

Het blijft natuurlijk een verrassing hoe het boek er
uit gaat zien, maar wij kunnen het niet laten om zo
af en toe onze belevenissen te delen met anderen.
Er hebben al een heel aantal mooie ontmoetingen
plaats gevonden. De blije gezichten, de prachtige foto’s
en mooie gesprekken ontroeren en maken blij. De
ontmoetingen zijn kleine feestjes op zich. Er is voorpret,
een beetje spanning en vooral plezier en trots te zien bij
onze cliënten die aan het boek meewerken. Prachtige
gesprekken die zowel de BN-ers als onze mensen doen
stralen.

maar zeker ook met een serieus kantje. “Wat zou jij mij
adviseren?” vraagt Maik aan Appolonia. “Nou, je decolleté
is iets aan de lage kant….dat zou ik niet doen” J.
Wij hopen straks alle ontmoetingen met jullie te kunnen
delen in het jubileumboek Het zou mooi zijn als zoveel
mogelijk ouders, familie en vrienden van Careander het
boek aanschaffen. Een deel van de opbrengst komt ten
goede aan het Oranjefonds.
Wordt vervolgd…de makers van het boek

50 jaar Careander. Reden om verwanten,
medewerkers en vrijwilligers in de week van 2 tot
en met 6 oktober te trakteren op inspiratie.

Deel 2: 1980 - 1992

Paus bezoekt
Nederland

p=r

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

1e k = t

Verhuizing Het Anker naar
nieuwe locatie in Putten

Uitbreiding
De Schuilplaats in
Harderwijk en Shalom
in ‘t Harde

Opening Het Anker
in Putten

Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten…
los onderstaande rebus op en ontdek wie de bekende
artiest zal zijn…. Tot 4 november!

Heb je interesse in het programma? Stuur dan
een mail naar inspiratieweek@careander.nl. Je
ontvangt dan een mail zodra het programma
helemaal rond is!

50 JAAR CAREANDER

Falklandoorlog

In het najaar ontvang je een uitnodiging voor dit feest
en kun je je gaan aanmelden.

Het wordt een week met workshops, lezing, film of
gesprek met speciale thema’s . De thema’s die aan
bod komen zijn ethiek, dialoog, techniek, vitaliteit
en uiteraard vieren.
Onderwerpen in de week van de inspiratie zijn
onder andere palliatieve zorg, van zorglandschap
naar participatiemaatschappij, weerbaarheid en
E-health.

Een voorbeeld… Appolonia reist met begeleidster
Janneke naar Amsterdam om Maik de Boer te
ontmoeten. Haar passie ligt op het gebied van mode
en mooie dingen maken. Maik de Boer is Fashion- en
Lifestyle deskundige. Het doet hem goed om mensen
mooi te maken en een podium te geven. Nou, dat
podium heeft Appolonia gekregen! Een prachtig vrij
gesprek kwam er op gang, doorspekt met humor,

Oprichting Centraal
Bureau met coördinator
de heer H. Stokvis

De week van de
inspiratie

Dit feest vindt plaats in De Music Club in Kampen
van 19.30 tot 22.30 uur. Het wordt een feest voor
iedereen!

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

10

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

