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50 jaar Careander:
• Jubileumfeest
• Voorstellingen
• Kinderfeest
En verder:
• Het podium is
voor jou
• MijnEigenPlan

viert feest

VAN DE BESTUURDER:

Schitterend jubileumjaar
We naderen het einde van het jaar waarin we vieren dat Careander
50 jaar bestaat. Ik kijk terug op een schitterend jubileumjaar met mooie
activiteiten. In juni de viering in Nijkerk, in september de week van
de inspiratie, in november het feest in Kampen, voorstellingen op de
locaties, een kinderfeest en de presentatie van het boek “Het podium is
voor jou”. Ik heb veel enthousiaste reacties gehoord op alle festiviteiten.
Het jaar 2017 was ook het jaar van de vernieuwde visie van Careander, zichtbaar gemaakt
in het visieboek. Voor het opstellen van de visie zijn vele gesprekken gevoerd met cliënten,
medewerkers en verwanten en andere betrokkenen. Alleen dat al maakte het proces waardevol.
En het gesprek gaat nog steeds verder over de manier waarop we de visie vertalen in de praktijk.
In 2018 komen we daar uitgebreid op terug.
Een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.
Dat is waar we ons al 50 jaar voor inzetten en waarvoor we onze bijdrage blijven leveren.
Ik wens jullie fijne feestdagen en een heel goed nieuw jaar!

Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer,
Bestuurder

viert feest

KORT NIEUWS:

Van de locaties
Avondopenstelling stopt

Bikkeltocht

In het afgelopen jaar was de afdeling Advies & Ondersteuning van Careander op dinsdag- en donderdagavond
bereikbaar tot 20:00 uur. Deze avondopenstelling is
geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat er minder behoefte
was om tijdens deze uren contact te hebben dan
verwacht. Er is dan ook besloten om deze avondopenstelling met ingang van 1 januari 2018 op te heffen.
De afdeling blijft van maandag t/m vrijdag tijdens
kantooruren bereikbaar via (0341) 46 78 32 of
adviesenondersteuning@careander.nl.

Kok André Kooistra van De Steenrots in ’t Harde ging
als vrijwilliger mee tijdens één van de boottochten
van de organisatie Stichting Heroes 4 life. De Stichting
organiseert tochten voor mensen met een beperking of
een ziekte. Deze bikkeltocht was in het teken van de ziekte
van Lyme. Careander heeft de reis voor André mogelijk
gemaakt door zijn verlof te sponsoren.

De Wissel aan het werk
Burendag in Putten
De bewoners van Het Anker in Putten hebben samen met
de begeleiders hun buren uitgenodigd voor een gezellige
avond. Samen muziek maken, zingen en genieten van
elkaar. Het werd zo leuk dat ze dit zeker vaker gaan doen!

Activiteitencentrum De Wissel in Harderwijk pakt ieder
jaar kerstpakketten in. Arie werkt bij De Wissel en vertelt
erover. “Alle vrijwilligers en medewerkers van Careander
krijgen dit pakket. Dat zijn er heel veel, wel 1.300.
Je snapt dat dit een grote klus is. De Wissel staat vol met
alle 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.”

ACTIVITEIT UITGELICHT:

Cliënten Careander
werken mee aan boek
‘Het podium is voor jou’
In het boek ‘Het podium is voor jou’ worden 26 mensen geportretteerd die
wonen of werken bij Careander. Zij delen in dit boek hun passie of talent met
bekende Nederlanders en één Bekende Amerikaan. In hun gedeelde passie
vinden ze elkaar.
Met ‘Het podium is voor jou’ streven de makers naar meer zichtbaarheid van
en waardering voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze hebben onze
maatschappij veel te bieden! Dit past uitstekend in de visie van Careander. De
deelname aan dit boek was dan ook een mooie kroon op ons 50-jarig jubileum.
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€17,50

Te koop bij de winkels van Careander:
De Postkamer, Kleterstraat 21, Nijkerk
Net Effe Anders, Beekstraat 34, Elburg
Piekado, Deventerweg 16, Harderwijk
Online te bestellen via: boek@careander.nl
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Jubileumfeest
Zaterdag 4 november vierden zo’n 800 cliënten,
medewerkers en vrijwilligers van Careander bij de
Music Club in Kampen het jubileumfeest.
En wat werd het een feest! Een groots ontvangst
met prachtige baronnessen. Een feestband die
alle voetjes van de vloer en op het podium kreeg.
Extra individuele aandacht voor cliënten door
belevingstheater De Lachende Zon. Goochelaars,
ballonnenkunstenaars en ‘hippies’. Lekker eten
en drinken. En natuurlijk als kers op de taart:
Wolter Kroes!

INTERVIEW

Sara geniet volop
bij De Schutse
In 1967 richtte een groep ouders Careander op om hun kinderen de allerbeste zorg te
kunnen bieden. Zij startten een dagcentrum gericht op ontwikkeling van hun kind: De Schutse.
50 jaar later gaan kinderen nog steeds met veel plezier naar De Schutse. Eén van de ouders
vertelt in dit interview over haar dochter, één van de bezoekers van De Schutse.
“Het zijn juist die hele kleine dingetjes die je blij
maken dat er toch nog ontwikkeling in zit”. Pauline
Snaterse uit Ermelo is moeder van de 7-jarige
meervoudig gehandicapte Sara. Volgens de medici
zou ze nog geen jaar oud
worden, inmiddels is ze
zeven. Sara gaat overdag
met veel plezier naar De
Schutse in Harderwijk,
het orthopedagogisch
dagcentrum van Careander
voor kinderen met een
verstandelijke beperking of
ontwikkelingsachterstand.
“Sara doet bij De Schutse
dingen die ze thuis
niet doet. Ook zijn daar
natuurlijk veel andere
kinderen, is er veel te
zien en meer speelgoed.
Als Sara daar is, ben
ik aan het werk als
zelfstandig pedagoog. Ik heb op dat moment ook
tijd voor mezelf. Vroeger cijferde ik mezelf altijd
weg. Ik vond het ook lastig om de zorg aan een
ander over te dragen en haar los te laten. Dat is nu
wel veranderd. Gelukkig kan ik altijd bellen hoe het
met haar gaat”, zegt Pauline.

In haar hoekwoning in Ermelo is alles aangepast.
Sara’s slaapkamer en badkamer zijn beneden.
Pauline’ s dag begint elke ochtend vroeg. “Dan
gaat Sara ‘af’, mijn levende wekker”, lacht Pauline.
Sara kan niet praten
en lopen. Gelukkig
heeft ze dankzij de
fysiotherapeut leren
zitten.
Als ze wakker is, haal ik
haar uit haar speciale
hoog-laagbed. Dat is
meestal rond zessen.
Via een sonde krijgt ze
haar eten en medicijnen
toegediend. Om kwart voor
negen is ze helemaal klaar
en komt de bus voorrijden
om haar naar De Schutse te
brengen. Ik ga dan aan het
werk en om half twee haal
ik haar weer op.”
Thuis en op De Schutse zit Sara vaak in de loopkar.
“Haar loopkar is haar grote vriend”, vertelt Pauline
vol trots. Met de loopkar krijgt ze heel veel vrijheid,
want ze kan zelf bepalen welke kant ze op wil.

“Het zijn juist die hele kleine
dingetjes die je blij maken”
‘Samen met haar fysiotherapeut zijn we best lang
bezig geweest om haar ervan bewust te maken dat
ze iets met haar voeten kan doen wanneer ze wil
voortbewegen.” Sara heeft constant toezicht nodig.
“Dat beperkt natuurlijk wel heel erg. Gelukkig kan
ik alles nu veel beter loslaten en de zorg aan een
ander overdragen zoals bij De Schutse.”
Pauline voedt Sara alleen op. Ze krijgt daarbij ook
veel hulp van haar moeder. Na een lastige periode
in de jonge levensjaren van Sara, kan Pauline
nu gelukkig zeggen dat het goed gaat met haar

Moeder Pauline, Sara en begeleidster Jolanda

dochter, zowel thuis als op De Schutse.
Ze heeft het daar goed naar haar zin en krijgt volop
aandacht van haar begeleiders. “Sara is een echte
lieverd”, zegt Pauline.
Pauline en Sara hebben meegewerkt aan een film
over ‘eigen regie’. Op www.careander.nl kunt u de
film bekijken onder het kopje careander/visie.
Dit interview is het laatste deel van een reeks in het
kader van 50 jaar Careander.

Voorstellingen
De Lachende Zon
Ook de kinderen van De Schutse en de mensen
met een grotere zorgvraag bij Careander
hebben meegenoten van het jubileumjaar.
Belevingstheater De Lachende Zon
verzorgde voorstellingen op De Schutse,
De Schuilplaats en Shalom.
De Lachende Zon speelde bij Careander de
voorstelling ‘Lievelings’, een vrolijke voorstelling
over de lievelingsdingen van het publiek, van
de muzikanten en de acteurs. De voorstelling
Lievelings is licht, luchtig en muzikaal.
Zowel de kinderen op De Schutse als de
aanwezigen bij de voorstellingen
op De Schuilplaats en
Shalom hebben op eigen
wijze kunnen genieten van
deze voorstellingen.

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

Welzijnszorg wordt Careander
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Kinderfeest
Zaterdag 11 november. Het restaurant van
Kok Experience in Harderwijk stroomt vol met
gezinnen die ondersteuning krijgen vanuit
Careander Kind & Jeugd Ambulant.
Samen met broertjes en zusjes een ochtend spelen
in het speelparadijs om te vieren dat Careander 50
jaar bestaat.
Na een glas limonade en een lekker taartje gaan
de kinderen samen klimmen, klauteren, glijden
en onderduiken in de ballenbak. Kiki en Koko, de
mascottes van het speelparadijs komen langs om
samen met de kinderen te dansen en zingen.
Speciaal voor de kinderen van Careander kwam
ook clown Mous van Nootmouskaat op bezoek.
Mous zorgde voor bijzondere momenten met de
kinderen en glimmende gezichten.
Een feestje op zichzelf.

Opening Grand Café De Postkamer in Nijkerk
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
in gebruik
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VAN DE ORGANISATIE:

Meer zelfstandigheid
door MijnEigenPlan
Een aantal woonlocaties van
Careander werkt sinds een
jaar met MijnEigenPlan, een
speciaal computerprogramma
om cliënten te ondersteunen.
De begeleider voert op
de computer per persoon
een dagstructuur in met
taken, herinneringen en
stappenplannen.
Dit wordt ondersteund met
pictogrammen, kleuren,
filmpjes of foto’s.

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

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

De bewoners zien deze informatie via een app op de telefoon, iPad, tablet of
horloge. Er kan ook een signaal komen wanneer er een actie moet komen.
Als je niet kunt lezen, is dat geen probleem. Met één druk op de knop wordt de
tekst voorgelezen. Ook kan een onderdeel van de dagstructuur eruit gelicht worden,
bijvoorbeeld een was draaien. De bewoner ziet dan precies met foto’s of een filmpje
welke stappen gezet moeten worden.
In de gangen van het wooncentrum hangen digitale informatieborden. Daarop
wordt informatie gedeeld als ‘welke begeleiders werken er vandaag’ (met foto),
het weekrooster, het menu, activiteiten en mededelingen.
Een begeleider van Brederostaete vertelt over een bewoner die niet kan lezen
of schrijven. “Het Plan biedt hem veel ondersteuning in zijn zelfstandigheid.
Gemaakte afspraken staan in zijn plan, verduidelijkt met picto’s. Als hij wil weten
welke dag het is of hoe laat het is, gebruikt hij de spreekfunctie. Die gebruikt hij
ook als hij een afspraak heeft. Zo ziet hij direct met wie hij een afspraak heeft en
wanneer. Zijn blije reactie: “Nu hoef ik niet meer te vragen welke dag het is of
hoe laat het is!”. We merken dat het cliënten zelfstandigheid geeft en daar zijn we
allemaal trots op.”
Meer weten over dit project?
Neem contact op met Brederostaete via (0341) 47 55 99.

Careander

zorg die staat!

