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

Contact
50 jaar Careander:
• Jubileumfeest
• Voorstellingen
• Kinderfeest
En verder:
• Boek
• Aan het werk

viert feest

AAN HET WERK

Eens wat anders inpakken
Activiteitencentrum De Wissel in Harderwijk
pakt ieder jaar kerstpakketten in.
Arie werkt bij De Wissel en vertelt:
“Alle vrijwilligers en medewerkers van
Careander krijgen dit pakket.
Dat zijn er heel veel. Wel 1.300!
De Wissel staat vol met producten.
Onze begeleidster Jolanda heeft een foto
gemaakt.
Op die foto kunnen we zien hoe het pakket
eruit ziet.
Zo kunnen wij het goed inpakken.
Ik zal nog niet verklappen wat erin zit.
Wat ik wel kan vertellen is dat er een boek in het pakket zit.
In het boek staan foto’s en verhalen.
Sommigen mensen die erin staan kennen wij.
Van het werk of van de woning.”
Iedereen zwaait de pakketten uit als Willem de chauffeur ze komt halen.

Kok André Kooistra van De Steenrots in ’t Harde ging als vrijwilliger mee op een boot.
De reis was van de organisatie Stichting Heroes 4 life.
André mocht van Careander vakantie opnemen om mee te gaan.

Burendag in Putten
De bewoners en personeel van Het Anker in
Putten hebben hun buren uitgenodigd voor
een gezellige avond.
Samen muziek maken, zingen en genieten van
elkaar.
Het was zo leuk dat ze dit vaker gaan doen!

KORT NIEUWS

Bikkeltocht

Meer zelfstandigheid door
MijnEigenPlan
Op woonlocatie Brederostaete wordt een nieuw
computerprogramma gebruikt.
Dit heet MijnEigenPlan.
Het kan helpen om structuur in de dag te
brengen.
Bewoners van Brederostaete zijn er erg blij mee.
Wil je meer weten?
Vraag het aan je begeleider.

Cliënten Careander
werken mee aan boek
‘Het podium is voor jou’
In het boek ‘Het podium is voor jou’ lees je over
26 mensen die wonen of werken bij Careander.
Zij hebben een passie of talent.
Die delen zij met 25 bekende nederlanders
En zelfs met iemand uit Amerika.
Zij hebben elkaar ontmoet.
Daar zijn foto’s van gemaakt.
En zij vertellen erover.
Dit kun je allemaal lezen in het boek ‘het podium is voor jou’.
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Je kunt het boek bestellen.
Het kost € 17.50
In de winkels van Careander kun je ze kopen.
Of je kunt een mail sturen naar
boek@careander.nl

ACTIVITEIT UITGELICHT

€17,50
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Jubileumfeest
Zaterdag 4 november vierden een grote groep
cliënten, medewerkers en vrijwilligers van
Careander feest.
En wat was het een feest.
Een groots ontvangst met prachtige baronnessen.
Een feestband voor de muziek.
Goochelaars en ballonnenkunstenaars.
Lekker eten en drinken.
En natuurlijk: Wolter Kroes!

JUBILEUMJAAR

Sara geniet
bij De Schutse
Careander is 50 jaar geleden gestart.
Dat was in 1967.
Toen kwamen de eerste kinderen naar de Schutse.
We zijn blij dat ook in 2017 kinderen bij de Schutse komen.
Een van die kinderen is Sara.
Moeder Pauline vertelt over Sara bij de Schutse.
Sara gaat overdag met veel plezier naar de Schutse in Harderwijk.
Ze was erg ziek toen ze werd geboren.
Voor haar moeder Pauline was dat een spannende tijd.
Sara is al 7 jaar oud.
En het gaat goed met haar.

Bij Sara thuis is alles aangepast.
Haar badkamer en slaapkamer zijn beneden.
Ze is altijd erg vroeg wakker!
Meestal al om zes uur.
Pauline is blij met de Schutse.
Overdag werkt zij en kan Sara lekker spelen.
Als Pauline wil weten hoe gaat,
kan ze altijd bellen met de Schutse.
Bij de Schutse speelt ze met andere kinderen.
En daar leert Sara veel van.

Reinalda

Sara speelt graag
met andere kinderen!

Sara kan niet praten en lopen.
Maar zitten heeft ze geleerd.
Haar moeder helpt haar met eten en wassen.
Dan komt de bus om haar naar de Schutse te
brengen.
Bij de Schutse krijgt ze begeleiding.
Daar zijn Sara en haar moeder erg blij mee.

Maar ze heeft hiervoor ook veel geoefend.
Met haar fysiotherapeut en haar moeder.

Sara heeft ook een loopkar.
Ze gebruikt haar voeten om te bewegen.
Dat is heel knap.

Sara is een echte lieverd, zegt haar moeder
Pauline.

Moeder Pauline, Sara en begeleidster Jolanda

De loopkar gebruikt ze thuis en bij de
Schutse.
Nu kiest ze welke kant ze opgaat.
Dat geeft haar vrijheid.

JUBILEUMJAAR

Voorstellingen
Ook op De Schutse, De Schuilplaats en Shalom was het feest.
Er was een vrolijke voorstelling door Theatergroep De Lachende Zon.

50 JAAR CAREANDER
Deel 4: 2005 - 2017
Atelier Pand 18 in
Harderwijk en
De Linde in
Wezep starten

Careander
Brederostaete
opent haar deuren

De Rotonde in
Harderwijk en
Heidestate in ’t Harde
in gebruik

zorg die staat!

Careander bestaat 40 jaar
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Het kinderfeest van Careander is in het
restaurant van Kok Experience.
Dat is een speelparadijs in Harderwijk
Alle kinderen met hun broertjes en zusjes
staan te trappelen….
zij gaan spelen, klimmen en klauteren.
De ballenbak is een favoriete plek.

FEEST!

Kinderfeest

Kiki en Koko zijn twee poppen.
Zij komen langs om samen met de kinderen te dansen
en zingen.
Ook clown Mous van Nootmouskaat kwam op bezoek.
Dat vond iedereen heel erg leuk!

Cliënten gaan wonen in Carré
in Ede en Veldheem in Wezep
Nieuwbouw Slunterhof
in Ede voltooid

Anne Franklaan
Harderwijk start
Winkel Net effe
anders in Elburg
gaat open

Jan ter Steeg neemt
afscheid/Bert Brouwer
nieuwe bestuurder
Careander
bestaat 50 jaar!

t Schild in Harderwijk
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VAN DE BESTUURDER

Jubileumjaar
Wat een feestelijk jaar hebben wij gehad.
In juni was de viering in Nijkerk .
In november het feest in Kampen.
Ook was er een gezellig kinderfeest bij Kok Experience in Harderwijk.
En Theater de Lachende Zon bracht een lach op ieders gezicht.
Zo hebben we voor iedereen een feest kunnen maken dat bij hem of
haar past.
Dat is ook waar onze nieuwe visie over gaat.
Een goed leven voor iedereen.
De afgelopen 50 jaar hebben we ons hiervoor ingezet.
En dat blijven we doen.
Ik wens jullie fijne feestdagen en een heel goed nieuwjaar!
Bert Brouwer
Bestuurder

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

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

Careander

zorg die staat!

viert feest

