Cliënten werken met ouderen in
woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof
Zeven cliënten van Careander werken sinds kort iedere maandag bij woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof
in Elburg. Hier worden ze ingezet voor allerlei leuke werkzaamheden. De één vindt het prachtig om de bewoners
naar de activiteiten te brengen of om de was op te vouwen, een ander voorziet de bewoners van een lekker bakje
koffie en weer een ander gaat gezellig breien met een bewoonster. Volgens jobcoach Jolande ten Brinke is het
zelfs zo’n succes dat een aantal een tweede dag in de week wil.
“Niet alle cliënten komen voor dit werk in aanmerking.
Ze moeten wel behoorlijk zelfstandig zijn”, vertelt
Jolande. Verder zijn vooraf afspraken gemaakt met het
woonzorgcentrum. “De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld
wat langer duren dan anders”. Ook hebben de mensen van
Het Nieuwe Feithenhof zelf wel even moeten wennen aan
onze cliënten. “Het is heel leuk om te zien dat onze cliënten
zich heel gemoedelijk opstellen bij de ouderen, werknemers
en vrijwilligers en dan ontdooit het eigenlijk vanzelf”, zegt
Jolande.

Eén van onze cliënten ging meteen toen ze aan het werk
ging bij Het Nieuwe Feithenhof uit zichzelf dingen oppakken
zoals het aanschuiven van een stoel van een bewoner en
meehelpen met het uitdoen van de jas bij een oudere man.
Wij kenden die talenten van haar helemaal niet. Door haar
dus in een bepaalde situatie te zetten, zie je ineens nieuwe
talenten ontstaan. Heel mooi is dat.”
Bea is één van de cliënten die momenteel druk aan de slag is
bij Het Nieuwe Feithenhof. “Ik kom binnen, ga theedrinken

“We hebben het heel gezellig met elkaar”
Heel waardevol is volgens haar dat je ziet dat de rollen zijn
omgedraaid. “Onze cliënten zorgen nu voor anderen terwijl ze
normaal gesproken zelf zorg ontvangen. Er ontstaan dingen
bij mensen die je van tevoren niet wist.

en dan zegt Margriet wat ik voor taken moet doen. Om 10.45
uur ga ik bij oude mensen helpen bij de afwas. ’s Middags ga
ik naar een mevrouw van 96 om op haar kamer met haar te
breien. Zij haakt en ik brei. Als er ’s morgens tijd over is, ga ik

nog naar een andere bewoonster van ook al 90 jaar. Ik heb
hier twee goede vriendinnen. We hebben het heel gezellig
met elkaar.”
Jonna helpt graag mee met de koffierondes. Ook vouwt ze
vaak de was op. “ ‘s Middags hebben we een zanguurtje en
dan delen we koek uit die we zelf hebben gebakken. Alles
vind ik leuk. Bij Shalom werk ik bij de receptie. Dit kan je er
niet mee vergelijken. Ik heb nu ook geleerd hoe met mensen
om te gaan. We hebben een cursus over dementie gehad.
Wat er net gebeurd is, dat vergeten de bewoners maar wat
vroeger was, onthouden ze. Tips die we hebben gekregen
zijn: vriendelijk zijn en met ze meepraten.”
Marinka is meestal aan het bakken en brood smeren. “De
afwisseling om samen met oudere mensen iets te doen
zoals samen praten, vind ik gezellig. “
Hedwig houdt zich bezig met het opvouwen van de was,
brood in stukjes snijden voor bewoner Gerrit, gezellig praten
en samen eten. “Heel leuk vind ik het contact met mensen.
Ik weet nu hoe je moet omgaan met mensen die dingen
vergeten.”
Willemien en Driesje zijn ook druk bezig. “Het zanguurtje en
bakken voor de ouderen is leuk. Dat we de boterhammen
smeren wordt wel gewaardeerd. Alles is leuk!”
Careander medewerkster Margriet begeleidt de cliënten
tijdens hun werkzaamheden: “Je ziet de mensen opbloeien
en ze hebben het heel erg naar hun zin. Ze zijn echt met
de ouderen bezig. Interactie en ontmoeting staat centraal.
Het is heel erg leuk om te zien dat ze met vragen uit zichzelf

komen. Ze hebben onlangs de cursus over dementie gehad.
Ze willen ook leren hoe ze omgaan met mensen die hen niet
begrijpen. Je merkt dat de ouderen het ook leuk vinden en
je hoort regelmatig ‘jij hebt me opgehaald en jij brengt me
weer terug’. Eén van onze cliënten heeft het zelf voor elkaar
gekregen om een bewoonster naar de ontmoetingsruimte te
krijgen terwijl ze dat voorheen niet wilde.
Dat zijn hartstikke mooie dingen. Daar zijn we trots op.
Dat is talent ontwikkelen. “

