Prokkelkrant
editie 2019

De eerste
Prokkelkrant
Prokkel eigenlijk? We leggen het uit op pagina 2.

Careander
wint
gouden
Prokkel!

Gemeenteprokkel
Nijkerk
inspirerend!

P2

P3

P5

Voor je ligt de eerste Prokkelkrant. Maar wat is een

© Mathilde Dusol

Met de camera
de polder in
Door Julian Petersen
Natuurfotograaf Kevin heeft mij opgehaald bij de Postkamer.
Samen zijn we met zijn auto naar de polder gereden.
Kevin heeft mij veel geleerd over hoe mijn fotocamera werkt.
Zo weet ik nu hoe ik op 1 punt kan scherpstellen en hoe ik de waterpas kan gebruiken.
De waterpas gebruik je zodat je een rechte foto krijgt.
Ook heb ik geleerd hoe ik sneeuw nog witter kan fotograferen.
Hiermee heb ik thuis ook al veel kunnen oefenen.
In de polder zaten mooie dieren die we goed hebben kunnen vastleggen.
Ik ben trots op de foto van de
Tureluur.
Eind van de ochtend zijn we weer
teruggegaan naar de Postkamer.
Daar hebben we samen de foto’s
teruggekeken.
Het was een geslaagde ochtend, ik
vond het hartstikke leuk.
Wat mij betreft doe ik dit elke week.
© Julian

© Mathilde Dusol

Naam: Hedwig

• Stagebedrijf:

Bos Mode

“Ik voel me thuis
in de mode.”

Naam: Joke • St

agebedrijf: Jum

bo

“Boodschappen s
cannen
is best cool.”

Naam: Tijmen
Vegte
ell Station J vd
Stagebedrijf: Sh

“Goede service!”
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Hard werken bij de manege, maar
fijn om zo dichtbij de paarden te zijn.

Wat is een Prokkel?
Beste lezer,
Voor je ligt de eerste Prokkelkrant. Maar

de samenleving. De Prokkelweek is een

cliënten op pad gegaan. Voor beiden een

mooi moment om hier extra aandacht

avontuur en soms best spannend.

aan te besteden.

Het waren leerzame, prikkelende

wat is een Prokkel eigenlijk? We leggen

Naam: Marieke

ontmoetingen. Voor jou, voor het bedrijf

het uit. Een Prokkel is een prikkelende

Op 6 juni was de Careander

ontmoeting tussen mensen mét en

Prokkelstagedag. Daar deden veel

zonder een verstandelijke beperking.

cliënten aan mee. Via de begeleiders

Word jij na het lezen van alle verhalen

Samen iets doen en zo elkaar beter leren

werd iedereen uitgedaagd na te denken

ook enthousiast? Praat met je begeleider

kennen, dat is waar Prokkelen om draait.

over talenten, wensen en mogelijkheden.

en geef aan dat je volgend jaar ook

Een Prokkelstage is een stage voor

Waar zou jij eens een dagje mee willen

graag meedoet. Wie weet, doe jij dan

één dag bij een bedrijf. Dat kan overal

draaien of achter de schermen willen

ook zo’n mooie ervaring op.

zijn: bij de plaatselijke bakker, een

kijken?

basisschool of bij de gemeente. Om te
• Stagebedrijf:

Manege Visch

“Volgend jaar wil ik
weer prokkelen.”

en voor de begeleider.

Heel veel leesplezier
gewenst!

laten zien hoe belangrijk en waardevol

Blij verrast waren wij met 50 aanvragen

deze ontmoetingen zijn, is er elk jaar een

voor een stagedag. Er is hard gewerkt

Prokkelweek. Eén week als voorbeeld en

om zo veel mogelijk stages te realiseren.

Prokkel coördinatoren

inspiratie voor de rest van het jaar.

Ook waren we blij met de hulp van de

Sandra Hogeveen

medewerkers van het Service Bureau.

Anja Vedder

cliënten hun talenten ontwikkelen.

Zij hebben een dag niet achter hun

Meer informatie via

En dat ze zoveel mogelijk meedoen in

bureau gezeten, maar zijn samen met de

prokkel@careander.nl.

Careander vindt het belangrijk dat

Naam: Astrid •

k
erenasiel De Ar

Stagebedrijf: Di

erk
“Er is altijd veel w
in het asiel.”

Een dag Dolfijnentrainer
Door Rebecca Vermaas
Mijn lievelingsdieren zijn dolfijnen.
Op Curaçao heb ik gezwommen met
dolfijnen. Zij duwden mij met hun snuit
vooruit.
Mijn wens is dolfijnentrainer worden.
Toen we de vraag voor een prokkelstage
zagen, heeft mijn begeleidster me heel
snel opgeven voor het Dolfinarium…..
want daar werken dolfijnentrainers.
Ik werd al vroeg opgehaald door Nadine
van het Service Bureau en zij bleef de
hele dag bij mij.
Ook Martin van het Dolfinarium was
erbij.

Naam: Rene
Stagebedrijf: Sh
ell Station

Ik mocht helpen met het leren van
kunstjes aan de dolfijnen.
J vd Vegte

“De shop van het
tankstation
is weer netjes.”

Dat kan bijvoorbeeld door je hoofd op en
neer te doen. Ook kregen ze vis.
Het was een hele mooie dag, zo mooi dat
ik er wel een beetje stil van geworden
ben.
Ik zou volgend jaar wel weer willen gaan.
Dolfinarium bedankt dat ik mocht komen.

Een balletje
trappen bij PEC
Cor, Rianne, Engbert, Simone, JanWillem en Frank Jan begonnen de dag met een
kijkje bij het laatste deel van de training, gevolgd door zelf een balletje trappen
op het veld! Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze een balletje getrapt hebben
op het veld van PEC Zwolle! Daarna was er een rondleiding door het stadion.
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Gemeente Harderwijk:
“De Gemeenteprokkel maakt
de gemeente extra bewust hoe
waardevol het is om mensen met
een beperking beter te leren kennen.
Dit draagt bij aan het verbreden
van de horizon.”

Ontdekt talent!
De Prokkelstagewens van Ciska

Ciska interviewde Bert, Rebecca en

Hester Bos en Elly Huzen: “Het was

was leren interviewen en een video

hun begeleiders.

heel gezellig om een dag met Ciska

monteren.

op te trekken.

Die uitdaging hebben Elly Huzen

Terug op het Service Bureau heeft

Ciska had nog niet eerder

en Hester Bos van de afdeling

Ciska zelf een selectie gemaakt uit

geïnterviewd en gemonteerd.

communicatie aangenomen.

het vele filmmateriaal.

Ze pakte het ontzettend goed en

Zij gingen op pad tijdens de

Daarna heeft ze de stukjes

snel op.

Prokkelstagedag.

gemonteerd tot een film.

Aan het eind van de dag had ze

Deze film is gepubliceerd op de

een prachtig filmpje voor Facebook

Careander Facebookpagina.

gemaakt.

Naar de stage van Rebecca in het
Dolfinarium en de stage van Bert bij

Wij zijn heel trots op Ciska en blij

het hondenasiel.

met het resultaat!”

Stagebedrijf: Ge

meente Harder

wijk

Naam: Jurrian

“Een kijkje achter
de schermen
bij de gemeente.”
Naam: Anita

“Wat zit de stoel
van de
burgemeester lekk
er.”

Careander wint
de Gouden Prokkel
Careander was genomineerd én heeft

Uit het juryrapport:

Dan werkt een Prokkel echt! ‘Goh,

de Gouden Prokkel in de categorie

Wensen van cliënten staan voorop.

kunnen ze dat?’

“in de Samenleving” gewonnen. De

Deze dag leidt tot kennismaking,

Prokkelstagedag was niet alleen voor

interactie en wederzijds begrip.

Zo vallen vooroordelen weg en kunnen

cliënten een mooie dag, maar ook

Goed om te zien dat er verbazing was

cliënten zichzelf goed laten zien.

voor de begeleiders voor één dag en

bij de bedrijven over wat de stagiaires

de bedrijven.

kunnen.

ijf:
Naam: Hennie • Stagebedr

RTV nunspeet

“oh ....zo werkt het
bij de tv en radio.”

Naam: Tonia • St

agebedrijf: Beth

anie

“De koffie van Ton
ia smaakt
extra lekker.”
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Talenten inzetten
Niet alleen buiten de

Communicatieadviseur Hester

Het is gezellig, inspirerend en

Careander locaties is

Bos: “Tim heeft een dag met mij

leerzaam!”.

geprokkeld, maar ook op het

meegelopen. Wij hebben ervaringen

Service Bureau in Harderwijk.

uitgewisseld over het werken op een

Tim heeft deze dag alle overleggen

Tim van Zanten liep een

communicatie-afdeling.

actief meegedaan.

dag stage bij de afdeling

Ik vond het heel gaaf om van Tim te

Met de clientencoach Harold Meier

communicatie.

horen hoe bij de LFB mensen met een

hebben we gesproken over de

Hij werkt als

beperking hun talent inzetten bij de

manieren waarop Careander met

ervaringsdeskundige bij de LFB

afdeling communicatie.

cliënten communiceert.

op de afdeling communicatie.

Iets om over na te denken voor

En Tim heeft met Bert Brouwer een

De LFB is een organisatie

Careander.

video opgenomen.

door en voor mensen met een
verstandelijke beperking.

Die video ging natuurlijk over
Ik kan iedereen aanraden om mee te

prokkelen.

doen met een Prokkelstage.

Naam: Ronald •

tilleriemuseum

Stagebedrijf: Ar

Artillerie
“Een kijkje bij het
museum ‘t Harde.
je ID bewijs
Spannend dat je
moet meenemen.”

Corrie tussen de dieren
Door Maranke Pater
Wie echt gelukkig is, is Corrie, die
vandaag dierenarts Monique van praktijk
Wellensiek in Nijkerk mag helpen. In de
gang zitten drie labradors te wachten op
hun beurt.
Maar eerst mag de kleine pup Boris naar
binnen.
Zodra Corrie het dier ziet begint ze te
stralen. “Ik heb er drie jaar voor geknokt
om bij de dierenarts te mogen werken.
Ik ben opgegroeid met dieren op een
boerderij en ik weet hoe ik met ze om
moet gaan.
Ik geef dieren meer liefde dan kinderen.

© Mathilde Dusol

”De kleine Boris wordt zo afgeleid door

Alexander
Naam: Erwin &
nte Harderwijk
ee
m
Stagebedrijf: Ge

rwijk opent
“Gemeente Harde
elaars.”
deuren voor prokk

Corrie dat hij niet eens doorheeft dat hij

Corrie: “Ik vind het heel leuk dat ik bij

Als ik zie hoe slecht mensen soms

een inenting krijgt. Als de aandacht even

het spreekuur mag helpen om de dieren

omgaan met hun dieren word ik

verslapt begint hij te piepen.

rustig te krijgen. We zijn vanmorgen

verdrietig.

Corrie: “Nu begint hij zijn prikje te

rondgeleid door de kliniek en ik vond het

Wij hebben vroeger meer dan tachtig

voelen.”

heel interessant.

duiven gehad en dat was echt zorgen

Als het de beurt is aan de grote zwarte

zorgen zorgen.”

lobbessen merkt de oudste van het stel

We hebben zelfs de kamer gezien waar

direct hoe laat het is en verdwijnt ze in

echo’s gemaakt worden.

Dierenarts Monique van der Stok is blij

een hoekje, terwijl de jongste hond van

Eén van de katten vond mij ook direct

met de hulp van Corrie. “We hebben

11 maanden iedereen in het vertrek even

aardig.

regelmatig stagiaires over de vloer en

lief vindt.

ook Corrie doet het super. Ze is vooral
snel vriendjes met de honden.”

Erwin en Alexander willen graag

Vakken vullen is
nog steeds leuk

eens zien hoe het werkt op een
kantoor. De gemeente Harderwijk
heeft een heel mooi programma
gemaakt waarop zij mogen
meewerken. Ze gaan brieven maken,
kopieren en versturen.

Door Maranke Pater

houdbaarheidsdatum wel klopt. Nicole:
“Ik heb de zuivel en de boter aangevuld

In de supermarkt van Rob Veltink in
Naam: Jannie •

n Cate Mode

Stagebedrijf: Te

rken in
“Snuffelen aan we
een kledingwinkel.”

naar vroeger. Ze mocht vakken vullen in

Eigenlijk zouden we om twee uur al klaar

de Jumbo.

zijn, maar ik wilde nog niet weg.
We mochten zelfs in het magazijn en het

© Mathilde Dusol

4 | Prokkelkrant | 2019

en de snoepjes.

Nijkerk kreeg Nicole een beetje heimwee

Nicole: “Ik werkte vroeger in een

kantoor van de winkel kijken.

supermarkt en ik vind het nu nog steeds

Best bijzonder, want gewone klanten

leuk om vakken te vullen.” Iedere fles

mogen dat niet.”

en ieder pakje wordt bekeken of de

Met een beetje hulp
bak ik zelf een taart
Ook Andreas vindt bakken heel gewoon.
Andreas: “Ik maak soms appelcake.”
Als de mannen de taart in twee lagen
hebben gesneden, wijst Huub ze op de
slagroommachine.
Matthijs: “Wat een luxe, die heb ik thuis
niet hoor.” Ze mogen op de knop drukken

Naam: Bert • St
agebedrijf: Hond
enopvang

“Alle honden blij,
Bert is erbij.”

Zwart

die een grote laag slagroom in een bak
giet.
Huub geeft ze een spuitzak, die helemaal
vol slagroom gestopt moet worden.
Met een ijskrabber schept Andreas de

Bert is helemaal stoer, hij gaat naar
een hondenopvang waar 20 honden
los rond lopen.

slagroom uit de bak, zo de spuitzak in.
Als hij vol zit gaan ze weer terug naar de
stukken taart.
Huub: “Zal ik het eerste randje van
de taart spuiten, dan doen jullie de

Op de dagbesteding draait Gerard
iedere dag plaatjes.

binnenkant!”
De mannen letten goed op wat Huub
doet, zodat ze het zo meteen zelf na
kunnen doen.

© Mathilde Dusol

Als ze zelf aan de slag gaan, kijkt Huub

Door Maranke Pater

van iedereen leren. Jonge kinderen

toe.

bijvoorbeeld, die hebben een geweldige

Huub: “Het zijn snelle leerlingen.

Een echte bakker moet iedere nacht

fantasie.” Eerst maken de mannen met

Ik vind het ook knap dat Andreas vanuit

rond 5 uur opstaan om brood en taart

elkaar kennis.

zijn rolstoel een taart kan maken.”

te bakken. Gelukkig voor Matthijs en

Dan laat Huub ze een grote vierkante

Andreas mochten zij wat later beginnen

cake zien.

Wilfried van Montfrans wilde direct

aan hun Prokkel-stage bij bakkerij

Dit wordt de taartbodem die ze zelf er uit

medewerking verlenen toen hij van

Montfrans in Nijkerk.

mogen steken.

Careander hoorde dat er graag mensen

Vervolgens smeren ze een grote laag jam

bij hem wilde komen bakken:

Bakker Huub is het gewend om met

op de binnenkant.

mensen met een beperking te werken.

Matthijs en Andreas mogen alles met een

Hij deed dat ook op zijn vorige werk.

beetje hulp van Huub zelf doen.

En hij vindt het heel leuk om Andreas

“Ik denk dat een prokkel
bij heel veel bedrijven kan.”

en Matthijs vandaag te helpen met het

Huub: “Matthijs heeft een hele

bakken van een grote slagroomtaart.

toepasselijke achternaam, hij heet

“Het ligt er maar net aan waar de

namelijk bakker.” En dat past ook bij

interesses van mensen met een

Huub: “Ik heb in een bakkerij in

hem. Matthijs heeft veel interesse voor

beperking liggen.

Epe gewerkt met mensen met een

het vak. “Ik hou ervan om thuis ook te

Er zijn veel beroepen die tot de

verstandelijke beperking. Ik kan

bakken.”

verbeelding spreken.”

Naam: Gerard •

V Nunspeet

Stagebedrijf: RT

ord je blij.”
“Van DJ Gerard w

Naam: Jos • Stagebedr

ijf: Beleidsprokkel

Werken op school
Door Maranke Pater

“Tof in de
tweede kamer.”

kinderen knutselen en spelen en we

verstandelijke beperking tegen

zijn ook even naar buiten geweest.”

komen hebben we gisteren samen

Marianne houdt heel erg van omgaan

Ook de kinderen vinden het leuk en

met de kinderen over de komst

met kleine kinderen.

bijzonder dat Marianne bij hen op

van Marianne naar onze klas

Daarom was een Prokkelstage op de

school is.

gepraat.

Oranje Nassauschool in Nijkerk een

Gisteren hebben ze nog een lijst

We hebben vragen als ‘Hoe

schot in de roos.

gemaakt met klusjes die Marianne

ga je om met iemand met een

Tientallen kleuters van groep 2 lopen

met de kinderen misschien kon doen.

beperking’ behandeld.

door elkaar heen tijdens het vrij

Punten van potloden slijpen stond

Elke woensdag is hier een meisje

spelen in de klas.

daar ook op.

op school dat slecht ziet en daar

De één speelt met blokken op de

hebben we bijvoorbeeld over

gang, de ander is wat aan het

Juf Rianne van der Horst: “We

afgesproken dat we haar altijd

knutselen.

hebben met de kinderen een

netjes aankijken als we tegen

Marianne zit op een stoel in de klas

klassenfoto gemaakt die we aan

haar praten.

en kijkt hoe de kinderen aan het

Marianne hebben gegeven zodat ze

”Floor hangt een medaille

spelen zijn.

aan ons kan denken als ze vanmiddag

om de nek van Marianne.

Marianne: “Ik ben helemaal op mijn

weer naar huis gaat. Omdat veel

Marianne: Leuk he? dat touwtje

gemak. Vanmorgen mocht ik met de

kinderen niet vaak iemand met een

heb ik er zelf aan vast gemaakt.”

© Mathilde Dusol
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De taal van
de gemeente
In de gemeente Nijkerk was de gemeenteprokkel inspirerend. Ruim veertig inwoners, collegeen raadsleden en ambtenaren ontmoetten elkaar in het stadhuis.

© Mathilde Dusol

De inwoners die meededen, wonen of werken allemaal bij

Er is een quiz gespeeld om meer te leren over wat een

Careander of collega organisaties als Heerenloo -Goed Bezig,

gemeente doet. Ook kregen de aanwezigen een rondleiding en

GGZ/DAC,Philadelphia/Kombuis en Philatuin, Rozelaar/De Pol,

maakten zij een gespeelde trouwceremonie mee.Burgemeester

‘s Heerenloo/Prins Heerlijk of MEE Veluwe. Door te praten,

Renkema gaat samen met Rick aan het werk bij de Werkkamer.

“Aan het werk!”

kan het beleid van gemeenten alleen maar beter worden voor

“Iedereen m

iedereen.
© Mathilde Dusol

oet mee kun
nen doen
in de Nijkerks
e samenlevin
g. Deze
prokkeldag
helpt om wed
er
zijds
begrip te kw
eken. Ik von
d
h
et mooi
om een stee
ntje bij te ku
n
n
en
dragen. Ook
mijn bezoek
aan de
Werkkamer
heb ik als bijz
onder
ervaren. Om
samen met
ie
mand
van de dagb
esteding dro
pzakken in
elkaar te ze
tten, was m
ooi.”
Gerard Renke
ma, burgem
eester
gemeente N
ijkerk

Burgemeester Nijkerk aan
het werk in de Werkkamer

© Mathilde Dusol

Door Maranke Pater
Renkema: “Het voor het eerst dat ik prokkel, maar niet de
De burgemeester van Nijkerk, Gerard Renkema, ging na de

eerste keer dat ik schuur.”

lunch zelf de handen uit de mouwen teken in de dagbesteding

Kort daarop schuift hij in het atelier aan bij Tamar, die bezig

van de Werkkamer.

is met het maken van kussentjes. “Tamar, heb jij je wel eens

Cliënt Rick wil de burgemeester best wel even uitleggen hoe hij

geprikt aan de spelden?”, vraagt Renkema, terwijl hij het stof

het beste dit hout kan schuren.

tussen zijn vingers neemt.

Hoe werkt het bij de gemeente Nijkerk
Door Maranke Pater

“Het persoonlijke contact met de
t
mensen is de basis om elkaar ech
ol
te begrijpen. Ik vond het waardev
el
om tijdens de Beleidsprokk
te horen waar de deelnemers
jk
tegenaan lopen en wat zij belangri
ar
vinden. We hebben veel van elka
,
huis
stad
geleerd. Niet alleen in het
maar ook ’s middags tijdens mijn

werkbezoeken. De komende tijd
tips
werken we alle opmerkingen en
van de deelnemers uit.”
Harke Dijksterhuis, Wethouder
gemeente Nijkerk

het heel belangrijk om van de mensen hier te horen of ze het
gevoel hebben dat ze hun plekje hebben gevonden.

Damon en Jan Jaap werken normaal gesproken bij de

We hebben in onze groep ook gepraat over sportverenigingen

Postkamer.

en of zij genoeg kunnen bieden aan mensen met een

Maar vandaag gingen ze netjes gekleed richting het stadhuis

beperking.”

voor een Gemeenteprokkel.
In de ochtend was er een interessante quiz over de gemeente.

Damon en Jaap vinden alles wat ze horen interessant.

Hierna ging het gezelschap naar de trouwzaal van de gemeente

Damon: “Bij de gemeente komen mensen vooral voor

Nijkerk.

burgerzaken, van de rest eromheen weet je eigenlijk heel

Damon deed zelfs net alsof dat hij ging trouwen.

weinig. Ik vond het erg leuk dat ik de trouwzaal van binnen

Jan Jaap en Damon waren vervolgens onderdeel van een

heb gezien. Het verbaast mij ook hoeveel mensen er in de

gespreksgroep die over de gemeente ging praten.

gemeenteraad zitten en dat de burgemeester niet de baas is in

Wat gaat er goed in de gemeente Nijkerk en wat niet?

de gemeente.”

In de Kletspot die iedereen kreeg zaten genoeg vragen waar
over gekletst kon worden.

Jan Jaap vond het vooral fijn om met de mensen die ook

Er waren diverse leden van de Nijkerkse gemeenteraad die mee

gekomen waren te kletsen: “Ieder heeft zijn of haar eigen

deden aan deze dag, zoals Jolanda Nijeboer. Jolanda: “Ik vond

beperking en daar konden we goed over praten.”
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“Tijdens de
beleidsprokk
el heb ik
veel gesproke
n met mense
n die wat
meer onder
steuning nod
ig
hebben
in het leven
. De gesprekk
en
waren
inspirerend,
de mensen
p
ra
chtig.
Ik heb genot
en.”
Cindy van H

armelen,
communicat
ieadviseur
gemeente N
ijkerk

“Volgend jaar allemaal aan de Prokkel!”
Bert Brouwer, bestuurder van

Geniet mee van alle foto’s en mooie

Careander: ‘Bij Careander

verhalen.

ondersteunen we cliënten om hun

En… laat je inspireren voor volgend

talenten en ambities waar te maken.

jaar.

Daarom zijn we vanaf 2018 full
partner van Stichting Prokkel.

“Prokkelen is
leerzaam en

De Careander Prokkelweek 2019 was

inspirerend.

een dynamische week vol activiteiten.

Volgend jaar

Deze Prokkelkrant is een mooie

allemaal aan

weergave van alle activiteiten van

de Prokkel!”

de Prokkelweek.

Werken met mooie auto’s
Door Aart Thomassen

Toen het zover was, was ik aan het

Zo kon ik meteen de auto’s goed

shaken, zo spannend vond ik het.

bekijken.

Mijn begeleidster vroeg of ik mee wilde

Toen heb ik kennisgemaakt met Tim.

doen aan de Careander Prokkeldag.

Tim is autoverkoper en zou mij

Als verrassing vertelde Tim dat wij nog

De buurtbewoners waren welkom

Mijn wens was om een keer te werken

begeleiden.

een stuk gingen rijden.

om samen te eten en spullen te

Dit was in een Audi RS4.

kopen.

bij een Audi dealer, maar ik geloofde niet
dat dit mogelijk was. Gewoon doen, dus

Ik kreeg meteen al een mooi poloshirt

Wat een mooi geluid heeft deze auto en

we hebben gevraagd of dit kon.

met het Audi logo erop.

wat was het leuk om erin te zitten.

Daarna heb ik een rondleiding gekregen

Helaas was de ochtend toen al weer

Een poosje later kreeg ik te horen dat ik

in het bedrijf, wat een te gekke auto’s

voorbij.

mocht komen prokkelen bij Auto Flevo

hebben ze daar staan.

Ik kreeg nog een tas mee met een Audi

Audi in Harderwijk.

Toen was het tijd om aan het werk te

boek en mocht de polo ook nog eens

Ik heb wel paar keer gevraagd of het

gaan.

houden.

echt was.

Ik mocht de auto’s afstoffen en de
vingerafdrukken wegpoetsen.

Het was een TOP-dag!

Prokkelsterrenslag
Een bijzondere en waardevolle ervaring.
Het zorgkantoor is (eind)

Rommelmarkt Br
ederostate

“Een geslaagd fee
st.”

verantwoordelijk voor de Wet Langdurige
Zorg (WLZ).
Zij regelen dat mensen met een indicatie
de juiste, maar ook voldoende zorg
krijgen.
Het zorgkantoor regelt vooral de zakelijke
kant van de zorg.

In de kring kwam een een meisje

Voor ons was het leerzaam om deze dag

zitten.

spontaan bij Barbera op schoot

met de doelgroep bezig te zijn.
Het Zilveren Kruis heeft gezien hoe de
begeleiders zich met hart en ziel inzetten
voor de cliënten. Deze dag heeft ook tot
meer begrip geleid.
Lisette, medewerkster op het klant
contact center van zorgkantoor Zilveren
Kruis: “Het is voor ons belangrijk dat de

Door Lisette, medewerkster op het klant

kennen, ook was het voor sommige

administratie goed op orde is, zodat de

contact center van zorgkantoor Zilveren

cliënten even wennen en aftasten.

zorg goed geregeld kan worden.

Kruis
Gelukkig waren we allemaal snel op ons

Maar dit is voor zorgaanbieders zoals

Een team sportieve cliënten van

gemak en vormden we een topteam.

Careander niet altijd een prioriteit.

Careander heeft samen met het

Rennen met waterbekertjes, het spelen

Bij hen staat de zorg op nummer één

Zorgkantoor Zilveren Kruis meegedaan

van Jenga en lopen op een bal.

en is dit het belangrijkste… tja dan is

aan de jaarlijkse Prokkelsterrenslag.

Het was allemaal even leuk.

administratie soms bijzaak….Het is fijn

In het begin was het spannend en

Samenwerken stond centraal en dit ging

om te weten voor wie je de zorg regelt!

moesten we elkaar nog een beetje leren

ons goed af.

Naam: Barbera
Stagebedrijf: Pe
uteropvang

Rank

“Volop genieten bij
de peuters.”
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Prokkeltips
voor volgend
jaar
•O
 rganiseer ee

n leuke wandelin
g
op jouw locatie.

•N
 odig de buur
kopje koffie.

t uit voor een

• Denk na over ee
jij wilt werken.

n bedrijf waar

De belangrijkste
tip voor een
Prokkel op jouw
locatie is:
gewoon doen!
© Mathilde Dusol

Anne bij de radio
Door Maranke Pater

“Ik vind muziek van Wesley Klein mooi.
Hij kan goed zingen. Hij is een topper.
Het lijkt mij geweldig om mijn eigen
muziek te maken.”
Tijdens de uitzending vertelt Anne veel

beperking en mensen zonder een

Ik had het nog nooit gedaan maar ik vind

over zichzelf.

beperking samen iets doen. Anne mag

het geweldig!”

Over dat ze net verhuisd is en dat dat

Astrid is samen met Thamar DJ bij de

vandaag stage lopen in de studio van de

Thamar geeft Anne nog een goede tip:

best spannend was omdat het de eerste

radio in Nijkerk.

Nijkerkse omroep!”

gewoon jezelf zijn, dan komt alles goed

nacht onweerde.

Anne mocht een ochtend de uitzending

Anne wilde graag radio maken omdat ze

op de radio.

Tamar geniet van Anne en hoe ze het op

bijwonen. En achter de schermen kijken

heel veel van muziek en zingen houdt.

Anne: “Ik laat alles wat er vandaag

de radio doet: “Anne is heel spontaan.

gebeurt over mij heen komen.”

We hoeven haar niet te sturen, ze is heel

Als het liedje begint te spelen hebben de

puur. Daar hou ik van.”

bij de omroep.
Zodra de show begint, richt Astrid zich
op de microfoon die voor haar neus

“Goedemorgen hier
is DJ Anne.”

presentatoren van de uitzending tijd om
even te kletsen. Astrid: “Hey Anne, dat

Als Anne na een paar uur radiomaken

hangt. “Goedemorgen allemaal, vandaag

Ook zij mag wat zeggen tegen de

ging hartstikke goed, high five!”

het gebouw verlaat, zeggen de dames

is het Prokkeldag.

luisteraars. Anne: “Ik vind het heel leuk

Anne heeft thuis al nagedacht over het

dat ze best nog een keer als DJ mag

Dit betekent dat mensen met een

om te doen.

liedje dat ze zelf graag wil horen. Anne:

terugkomen.

De buurtbewoners hebben heerlijk
gewandeld met bewoners van de
Anne Franklaan. En natuurlijk is het
daarna tijd voor koffie en taart.

Naam: Mark
Stagebedrijf: Ri
jschool Uit de Bo

sch

Naam: Demion
Stagebedrijf: Mo
stert & van

“Mark heeft
ontzettend genote
n.”

de Weg

“Voor herhaling vatb
aar.”
Demion rijdt mee met de

ie Anne Frank

at
Wandeltocht loc

jn!”
“Samen lopen is fi

Mark heeft met de rij instructeur
leerlingen opgehaald. Gaaf om
te ervaren hoe het is om rijles te
krijgen.

vrachtwagen van Doetinchem
naar Groningen.
Redactie

Careander bedankt alle
en
stagebedrijven, cliënten
htige
begeleiders voor de prac
2019.
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