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

Contact
50 jaar Careander:
• Begeleiders vertellen
• Jubileumboek
• Feest
En verder:
• Aan het werk
• Plannen Dagbesteding

viert feest

MEE PRATEN

De activiteiten zijn
vooral belevingsgericht

Op werkbezoek
De cliëntenraad Shalom praat over belangrijke onderwerpen.
Zoals de veiligheid in het gebouw en de activiteiten in Shalom.
De cliëntenraad is er voor alle cliënten in Shalom.
Ook voor de cliënten die niet in de vergadering kunnen meepraten.
De cliëntenraad heeft een werkbezoek aan die cliënten gebracht.
Met de cliënten en de begeleiding hadden we aandacht voor de activiteiten.
Sommige cliënten kunnen niet zelf zeggen wat ze prettig vinden.
Dan moet de begeleiding extra goed opletten en kijken.
De activiteiten zijn vooral belevingsgericht.
Ze hebben te maken met voelen en luisteren.
Er is een belevingstheater en een muziekgroep.
Snoezelen is een activiteit die cliënten ook graag doen.
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7 dappere dames van Careander gingen
kamperen in Zeeland.
Ze hebben een heerlijke week gehad met een
geweldige groep.

Eten bij de buren

Bij ’t Schild in Harderwijk was in het eetcafé een
speciale maaltijd voor alle buren.
Deze was georganiseerd voor de nationale burendag.
Het was zo leuk dat ze dit zeker vaker gaan doen.

Toppers op Mont Ventoux

Cliënten van Careander hebben samen met 100 andere
kanjers de berg Mont Ventoux beklommen.
Een reusachtige prestatie!!!

KORT NIEUWS

Careanderreis

Heideoptocht in Ede

Dit jaar deed Carré mee met de optocht in de heideweek.
Het thema was liefde.
Er was een kikker koning en een prinses.
Het was een groot succes.
Ze liepen in shirts van Careander en iedereen weet nu dat
Careander ook in Ede is!

Een nieuwe tandem

Bewegen is gezond, maar niet altijd gemakkelijk.
Cliënten van Brederostaete wilden daarom graag een nieuwe tandem.
Ze hebben een brief geschreven naar Vrienden van Careander.
En mochten een nieuwe tandem bestellen!
Nu fietsen ze met heel veel plezier door Harderwijk.
Je kunt de tandem ook bij hen lenen.

Mini Huttenfeest

In Harderwijk was een mini huttenfeest voor kinderen tot 4 jaar.
Careander was hier ook met een clown en een blote voetenpad.
Het was een prachtige feest.

AAN HET WERK

Op een
kinderdagverblijf
Sangieta Jagan is 28 jaar en werkt al 3 jaar op Het Klimrek.
Het Klimrek is een kinderdagverblijf in Nijkerk.
Sangieta werkt elke week op maandag en donderdag.
Ze helpt op de peutergroep en de babygroep.
Wat betekent het werk op het kinderdagverblijf voor jou?
“Het betekent veel voor mij.
Kinderen lachen mij toe.
Ik houd van kinderen en vind het erg leuk” zegt Sangieta.
Welke taken doe je?
“Mijn werkdag is van 9 uur ‘s morgens tot 4 uur ’s middags.
Ik help met fruit eten en zingen bij de kinderen op de groep.
Ik maak de lunch klaar en ik eet mee met de kinderen.
’s Middags gaan we spelen en zingen.
Ook spelen we vaak buiten op het plein”.
Wat doe je het liefst?
Sangieta: “Spelen met de kinderen.
Helpen bij het fruit eten en de fles geven”.
Waarom bij kinderen en niet bij oudere mensen?
“Kinderen passen beter bij mij”.
Baby’s of peuters?
“Ik kan niet kiezen, veel te leuk allebei.

Bergveste aan het klussen

Marlies van Dijk – van den Hoorn is teammanager dagbesteding Harderwijk.
Zij vertelt over de dagbesteding bij Careander.
Je hebt al veel gehoord over de visie van Careander.
Er is hierover een mooi boek gemaakt.
In dit boek kun je ook lezen over werk.
Werk en dagbesteding zijn belangrijk voor een goed leven.
Voor de toekomst hebben we hiervoor plannen gemaakt.
We gaan samenwerken met andere organisaties.
Zoals het Smaaklokaal in Harderwijk.
We willen dat iedereen zich veilig voelt, daar blijven we voor zorgen.
Samen zoeken we ook graag een leuke plek voor jou om te werken.
Je kent misschien al Jobcoaching.
Hier komen steeds meer plekken bij, misschien straks wel een plek voor jou!
We proberen in regio Ede ook te zorgen voor dagbesteding.
Dan hebben we nog meer plekken voor een goed leven!

Dagbestedingslocaties

ACTIVITEIT UITGELICHT

Ontwikkelingen Dagbesteding

Elburg:
Net effe Anders
’t Harde:
Shalom, Trefpunt, Werkboerderij Bakersfield
Harderwijk :
Piekado, De Schuilplaats, De Schutse, De Wissel
Nijkerk:
De Postkamer, Werkkamer
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Visie Careander
Op deze pagina’s vind je foto’s uit het
visieboek van Careander.
Wil je nog een boek ontvangen?
Neem contact op met
secretariaat@careander.nl of 0341-467820.
Het is visieboek kun je ook vinden op
www.careander.nl

“ Omdat
ieder mens
uniek is”

“Laat je
hart
spreken”

JUBILEUMJAAR

Vroeger en nu bij
Careander
Allebei werken ze op locatie Heidestate
van Careander in ’t Harde.
Ineke Bergman is 63 jaar en werkt er al 37 jaar.
Reinalda Junte is 23 jaar en is “net” begonnen.
Reinalda werkt nu een jaar bij Heidestate.
Begeleider Ineke startte eind jaren ’70 met werken.
Ze werkte bij De Steenrots, daarna bij Heidestate.
In Heidestate wonen 27 cliënten, die allemaal een eigen appartement hebben met
badkamer en keuken.
Eten doen ze vaak samen in de huiskamer of het eetcafé.
Volgens Ineke is er een groot verschil met de zorg van voeger en nu.
“Nu weten we meer over bijvoorbeeld autisme.
Nu leer je hoe je met cliënten met autisme om moet gaan.
Een ander groot verschil is dat de begeleiders vroeger bepaalden hoe alles ging.
Nu gaan we veel meer uit van wat cliënten zelf kunnen en willen.”

Reinalda

Jonge collega’s zorgen
voor een frisse kijk’
Assistent begeleider Reinalda: “Ik heb het erg naar mijn zin bij Careander.”
Ik vind het leuk om cliënten te begeleiden bij hun dagtaken en hen te stimuleren”.
Reinalda hoorde van bewoners dat zij zelf willen leren hoe ze kleren moeten wassen.
Reinalda: “Ik heb een stappenplan met pictogrammen gemaakt.
Ze hebben geoefend, zij weten nu hoe de wasmachine werkt.
Ze kunnen nu zelf hun kleding wassen.
Het geeft mij een kick als zoiets lukt.”
Reinalda vindt het fijn dat ze met de ervaren Ineke mag samenwerken.
Reinalda: “De eerste keer een slaapdienst vond ik best spannend.
Je bent dan in je eentje verantwoordelijk voor alle cliënten, zo voelt dat”.
Ineke: ”Dat snap ik wel.
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat cliënten pas thuiskomen als jij al in bed ligt.
Dat voelt wat onrustig, maar dat hoort ook bij deze vorm van begeleid wonen”.
Ineke vindt dat ze ondanks haar jarenlange ervaring ook nog kan leren van Reinalda.
“Jonge mensen zorgen voor een frisse kijk.
Dat houdt me scherp”, lacht Ineke.

Ineke

JUBILEUMJAAR

Jubileumboek
Aan het jubileumboek wordt hard gewerkt.
De interviews zijn klaar.
Het boek wordt nu gemaakt.
Op 22 november zal het boek onthuld worden tijdens een feestje.
Na deze datum kun je het boek voor € 17,50 bestellen
via e-mailadres boek@careander.nl.
Ook kun je het boek in december in onze winkels of in de boekwinkel kopen.
Een deel van de opbrengst gaat naar het Oranjefonds.
Kijk en geniet mee van een paar matches!

Samen Dansen:
Rick Vaessen en Dan Karaty

Samen Toneelspelen:
Anneke de Jager en
Maud Mulder

Samen Taarten bakken:
Damon van de Vuurst en
Robèrt van Beckhoven

50 JAAR CAREANDER
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Piekado in Harderwijk
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JUBILEUMFEE

FEEST!
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Careander bestaat 50 jaar en dat vieren wij!
Met een spetterend feest voor alle cliënten, medewerkers en vrijwilligers.
Graag nodigen we je uit om samen feest te vieren op:
Zaterdag 4 november 2017 van 19.45 uur -22.30 uur in de Music Club, Flevoweg 90 in Kampen.
Wat
De locatie is rolstoeltoegankelijk.
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st Ca
reander
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, Kampen
Dit kan op het 50 jaar Careander feest.
De locatie is
rolstoeltoeg
ankelijk.
Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en drankjes.

Vragen?
Stuur een mail naar communicatie@careander.nl
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VAN DE BESTUURDER

Dromen en talenten
‘Wij halen het beste uit onze cliënten en onze cliënten brengen
het beste in ons naar boven’.
Deze zin staat in het visieboek van Careander.
Er staat ook ‘Samen reiken we naar het hoogst haalbare’.

VAN DE
REDACTIE:
Wil je zelf iets sturen?
Mail je artikel naar
redactie@careander.nl

Deze zinnen roepen bij mensen vragen op.
Sommigen vinden ze uitdagend.
Anderen vinden de woorden te mooi klinken om waar te zijn.
Bij het maken van de visie is hier over gepraat.
De uitkomst is duidelijk: samen willen we het hoogst haalbare bereiken!
Een goed leven houdt ook in dat je je dromen en talenten kunt
uitvoeren.
Hoe groot of klein die dromen en talenten ook zijn.
Careander wil jullie zo ondersteunen dat jullie kunnen doen waar jullie
goed in zijn .
Wat is dan het hoogst haalbare?
Dat is voor elke persoon anders.
Samen met jullie en jullie verwanten willen we hier naar op zoek gaan.
Niet om doelen te stellen die alleen maar onrustig maken.
Maar om er voor te zorgen dat jullie een goed leven hebben.
Niet de regels of onze gewoontes centraal.
Maar jij als cliënt!
Bert Brouwer
Bestuurder

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

Careander

zorg die staat!

