corona raakt ons allemaal

De titel zegt het al, deze speciale uitgave gaat over
persoonlijke verhalen van mensen binnen Careander.
Cliënten, medewerkers, vrijwilligers en verwanten
vertellen hoe corona hun leven geraakt heeft en
nog steeds raakt.

Mijn verhaal corona raakt ons allemaal

Mijn verhaal

corona
raakt ons
allemaal

De verhalen bieden troost en hoop, maar laten tegelijkertijd ook zien dat corona
ons stuk voor stuk voor een pittige opgave stelt. De rode draad door deze uitgave
is de impact die het op ieders leven heeft gehad.
Op de cover staan drie personen afgebeeld, een vrouw, een man en een kind.
Deze personen raken en overlappen elkaar, zoals deze verhalen en corona ons raken.
Tegelijkertijd laat het ook zien hoe onze wereld was. We konden elkaar aanraken,
knuffelen en vasthouden. Daarmee konden we elkaar troost bieden als het even
tegen zat. Door corona is bijna alles anders geworden.
Bijna, want als mensen blijven we altijd verbinding zoeken. We zoeken naar
nieuwe manieren om elkaars leven aan te raken. Elkaar ontmoeten en er voor
elkaar zijn is immers belangrijk voor ons allemaal. Laten we deze gedachte
meenemen in de periode die voor ons ligt. En laat de verhalen ons raken,
bemoedigen en steunen in deze tijd.

www.careander.nl

www.careander.nl

Mijn
verhaal

Colofon
Mijn verhaal
corona raakt ons allemaal
Dit magazine is een uitgave van Careander
Redactie
Fotografie
Advies
Careander
Vormgeving

Anja Vedder & Sandra Hogeveen
Mathilde Dusol; foto@mathildedusol.nl
Maranke Pater; www.watmetebinnenschiet.nl
www.careander.nl; info@careander.nl
FIZZ | Digital Agency

Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de interviews.

© Careander 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
deze uitgever. Dit boek is met grote nauwkeurigheid samengesteld. De uitge
ver kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Mijn
verhaal
corona
raakt ons
allemaal

INHOUD

07

08

14

20

40

Bert Brouwer
Voorwoord

J urrian de Brouwer
Ik moest in coronatijd
veel in mijn appartement
blijven

Sandra Scholten

44

24

Ik ben positief gebleven,
daar ben ik trots op

 andra Bonte
S
Het is een moeilijke, maar
ook heel waardevolle tijd

 artijn van de
M
Weerd
Praten over corona wil
ik niet, dan stop ik mijn
vingers in mijn oren

28

4

Mijn verhaal | corona raakt ons allemaal

Bert Brouwer
In snel tempo moesten
we verschillende besluiten
nemen

 miel en Magda
E
de Boer en
Petra Buurmeijer
Het was goed dat hij
tijdelijk bij zijn ouders kon
gaan wonen

Anita

Vestering en
Erwin Brem
Plezier maken in bewegen
staat centraal

34

50

 ouwe Boonstra
D
We hebben het met
elkaar geregeld

Jeannet van Gelder
Door videobellen konden
we toch contact hebben

56

88

Anja

van Kooten
en Corrinne van
Pommeren

Duidelijkheid geven is
belangrijk

We hebben samen een
alternatieve vierdaagse
gelopen

62

Blom en
Annemieke Jolink

94

Bert

Om goed de afstand te
bewaren ga ik met een
maatje naar voetbal

72

 arja Brust en
M
Rinske Gerkema

 rancis, Arie en
F
Rita van der Marel
Het is nog steeds een
groot wonder

82
Jasmijn Berendsen
De bewoners vonden het
leuk dat wij er waren

Truus van Heeteren
Het is voor mij als
vrijwilliger belangrijk om
betrokken te blijven

Door corona kon Rinske
een hele tijd niet komen

76

68

 art en Evelien
M
de Jonge

Harm Jan Kenter
Gelukkig is het
dagactiviteitencentrum
weer open

98

102

Andrea Geers
In de eerste periode vond
ik de onduidelijkheid
spannend

 lwine Bleijenburg
A
en Natascha van Enk
Herinneringen aan deze
tijd maken mij best
emotioneel

5

6

Mijn verhaal | corona raakt ons allemaal

VOORWOORD

Samen
H

et jaar 2020 is een
jaar dat we niet meer
zullen vergeten. Het
coronavirus heeft
mensen wereldwijd geraakt. Ook
bij Careander werden cliënten en
medewerkers ziek. We raakten
gewend aan nieuwe regels voor
onze hygiëne, omgangsvormen
en besteding van onze vrije tijd.
Dagactiviteiten werden stilge
legd, bezoek werd beperkt en
zelfs tijdelijk onmogelijk. In de
zomerperiode hoopten we op
andere tijden, maar vanaf sep
tember kwamen er meer beper
kingen vanwege een toenemend
aantal besmettingen. We weten
nog niet wanneer deze situatie
voorbij is.
Careander is een organisatie van
en voor mensen. Iedereen heeft
zijn of haar eigen verhaal over
het afgelopen jaar. Het delen van
verhalen vinden we belangrijk.

Ieder mens doet er immers toe,
want ieder mens is uniek en door
God geliefd.
Een kleine selectie van verha
len uit dit bijzondere jaar treft
u aan in dit boek. De verhalen
zijn uniek, net als hun vertel
lers. Ze gaan over belevenissen
en emoties. Als u ze leest, zult
u misschien dingen herkennen
uit uw eigen verhaal. Soms
zullen ze u raken. Ook hoop ik
dat u bemoedigd wordt bij het
lezen. Het afgelopen jaar was
namelijk ook een jaar waarin
cliënten, medewerkers, verwan
ten en vrijwilligers samen de
schouders hebben gezet onder
de grote uitdaging die we aan
moesten gaan. Er was zorg voor
elkaar, oprechte aandacht. Dit
leidde tot mooie ontmoetingen
en tot prachtige verhalen. Ook
Mijn Verhaal is te lezen in dit
magazine.

Het afgelopen jaar was niet alleen
maar een jaar van zorgen en hard
werken. Het was ook een jaar waar
ik met dankbaarheid op terugkijk.
Mensen hebben veel voor elkaar
betekend binnen Careander. Dat
heeft me geraakt en hoopvol
gestemd voor de toekomst.
Ik wens u veel leesplezier en een
gezond en mooi 2021.

Bert Brouwer
Bestuurder Careander
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INTERVIEW

“Ik moest in
coronatijd veel in
mijn appartement
blijven”
Jurrian heeft zichtbaar zin in het gesprek.
“Ik heb best wat te vertellen. Ik heb
namelijk niet één, maar twee banen.”
Jurrian de Brouwer

J

urrian: “Op beide plekken
werk ik met heel veel
plezier. Bij De Postkamer
in Nijkerk werk ik in de
bediening en soms ook in de
keuken. Daarnaast werk ik ook
nog in de bibliotheek in Nijkerk.
Ik ben bij de bibliotheek best
belangrijk. Ja echt! Ik weet heel
veel over boeken en kan collega’s
en bezoekers veel uitleggen en
vertellen. De bibliotheek voelt

voor mij als een warme deken.
Weet je hoe ze het ook wel eens
noemen? De grootste huiskamer
van Nijkerk. Iedere week zijn
er opnames van A1 Radio. Die
jongens die daar werken ken ik
inmiddels ook goed.”

Bewoner De Rotonde
Harderwijk
Werkt bij De Postkamer
en bij de Bibliotheek Nijkerk

Lezen
“Mijn ouders vonden het heel
belangrijk dat ik goed leerde
lezen. Ik las op jonge leeftijd
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vlak voor de eerste corona
periode kwamen er nog heel veel
bezoekers naar de bibliotheek en
moesten we goed uitkijken dat
we genoeg afstand van elkaar
hielden. Ik heb een hesje aan,
daar staat op ‘ik zwenk uit’, dan
lopen ze vanzelf wel een stukje
om mij heen.”

Een tas vol boeken

Lezen verrijkt mijn leven,
dan begrijp je meer.
droom voor de toekomst is dat
ik bij een echte boekhandel in de
buurt kan werken.”
al heel veel boeken. Ik lees
van alles; geschiedenisboeken,
detectives, oorlogsboeken, boe
ken over het menselijk lichaam
en nog veel meer. Informatieve
boeken, daar ben ik vooral gek
op. Lezen verrijkt mijn leven,
dan begrijp je meer. Een boek is
voor mij altijd goed. Ik koop zelf
ook boeken en een boek is voor
mij altijd een goed verjaardags
cadeau. Ik vind het belang
rijk dat iedere gemeente een
bibliotheek heeft, dat iedereen
de kans krijgt om te lezen. Mijn
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Thuis voelen
“Ik voel mij in de bibliotheek als
een vis in het water. In de dagen

“Toen de bibliotheek dicht ging,
miste ik mijn collega’s, maar
ook de boeken. Mijn jobcoach
heeft er toen voor gezorgd dat
ik elke week een tas met zes
boeken kreeg. We spraken af
op het station in Harderwijk.
Daar ruilden we op anderhalve
meter afstand de tas met
gelezen boeken om voor de
tas met nieuwe boeken. Ik kon
van t evoren doorgeven welke
boeken ik wilde lezen. Op inter
net zocht ik naar interessante
boeken en zo had ik iedere week
genoeg te lezen. Het was heel
goed voor mij geregeld.”

“Tip: ga skypen
of whatsappen
met bekenden”
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Thuisblijven in
appartement
“Ik moest in die tijd veel in mijn
appartement blijven. Ik heb best
een groot appartement met
een balkon, maar als je er veel
moet zijn, dan is het opeens
heel klein. Ook was het warm en
mijn kamer was niet goed koel
te krijgen. Daar baalde ik wel
van. Ik heb mij niet echt een
zaam gevoeld. Ik miste wel de
bezoekers van de bibliotheek en
mijn collega’s. Het is daar altijd
zo gezellig. Maar ja, iedereen
moest binnen blijven in Neder
land, ik was niet de enige. Ik
ging wel naar de supermarkt en
erop uit om te wandelen en te
fietsen.”

Bezoek
“Mijn ouders kwamen wel eens
bij De Rotonde langs, maar
dan moesten we buiten op de
parkeerplaats blijven staan. Met
mijn jobcoach en begeleider heb
ik door videobellen en skypen
contact gehouden. Met de Cen
trale Cliëntenraad hadden we
via Skype een vergadering. Een
gewone vergadering is wel beter
hoor. Als er weer een lockdown
komt, zou ik iedereen aanraden
om de telefoonnummers van
collega’s, vrienden en familie te
vragen.” Jan Jaap, de collega
van Jurrian bij De Postkamer
vangt op wat Jurrian zegt, en
geeft direct een briefje met zijn

telefoonnummer erop. “Zo, dan
heb je die van mij vast, vriend!”,
roept hij.

Ik heb een hesje aan, daar staat op:
“ik zwenk uit”, dan lopen ze vanzelf
wel een stukje om mij heen.
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Keuzes maken
“Ik moest een keuze maken waar
ik wilde zijn tijdens de lockdown.
Als ik bij mijn ouders zou blijven,
kon ik niet meer terug naar De
Rotonde. Toen heb ik besloten
bij De Rotonde te blijven. Daar
werden leuke activiteiten geor
ganiseerd, zoals een disco. De
sportcoaches kwamen langs en af
en toe werden we verwend met
kleine cadeautjes of lekkernijen.”

Careander Journaal
“Ik heb alle afleveringen van het
Careander Journaal gezien. Ik
vond het heel leuk om naar het
Careander Journaal te kijken.
Wat ik heel jammer vond, is dat
er geen sport op tv was, ik miste
Ajax, daar ben ik groot fan van.
Het was echt balen dat grote
evenementen als de Olympische
Spelen, het WK en het Song
festival niet doorgingen.”

Veel veranderingen
“Er is veel veranderd. Als ik met
de trein reis, moet ik een mond
kapje op en op een aangewezen
plek zitten. Anderhalve meter
afstand houden vind ik niet zo
moeilijk, ik mis geen knuffels. Ik
ben niet zo’n knuffelaar.”

Tip
“Als ik iemand een tip moet
geven over hoe ze een lockdown
goed door kunnen komen, dan
is dat: kijk goed naar de hobby’s
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die je hebt en ga je daarmee ver
maken. Ga skypen, whatsappen.
Vergeet vooral niet telefoonnum
mers te vragen.
Ik hoop echt niet dat er een
tweede volledige lockdown komt.
Dat zou niet goed zijn voor de
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Ik ben groot fan van Ajax.
Op mijn verzoek is dit boek in
de bibliotheek te leen.

economie. Ik wil nog even zeggen
dat ik het heel leuk vond om
mijn ervaringen met Covid-19 te
kunnen delen.”

•

STOM!

Dat versoepelingen van de
coronaregels juist weer zorgen voor meer
onrust bij de cliënten
Dat het niet altijd duidelijk is
wat wel en wat niet mag

Corona is stom
de

Dat de regering in het begin van
eerste fase geen aandacht heeft geschonken
aan de gehandicaptenzorg

Ik ben zooo klaar met corona,
maar corona is nog niet klaar met ons
Dat ik nog steeds niet
naar volksdansen mag
13
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SANDRA
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INTERVIEW

“Ik ben
positief gebleven,
daar ben ik
trots op”
In het appartement van Sandra drinken
we samen een kopje thee. Als je om je
heen kijkt, staan er veel familiefoto’s van
neefjes en nichtjes.

P

lanken vol met DVD’s
en CD’s. Het is niet
moeilijk om te raden
waar Sandra van houdt.

Dit ben ik
Sandra gaat er eens goed voor
zitten, zij vertelt graag hoe
zij de periode rondom corona
ervaren heeft. Sandra:
“Ik ben 49 jaar jong en werk

als vrijwillige woonhulp op een
groep voor dove mensen bij
‘s Heeren Loo. Inmiddels heb
ik daar geleerd om de geba
rentaal te gebruiken. Naast dit
mooie werk, werk ik ook een
ochtend vrijwillig bij de peuter
speelzaal met kindjes van twee
en drie jaar. Misschien dat
mensen mij wel kennen van
het Careander Journaal; daar

Sandra Scholten
Woont zelfstandig
Krijgt ambulante begeleiding
Harderwijk
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heb ik in de coronaperiode aan
meegewerkt. Ik hou erg van
muziek. In mijn vrije tijd zit ik
bij het dweilorkest en ben ik
drummer bij het zeemanskoor.
Ik hou van uitgaan, maar ook
van lekker thuis naar muziek
luisteren. Ik woon alleen in
dit appartement, maar krijg
begeleiding bij het wonen van
uit Careander. Ik vermaak me
altijd heel goed, verveel me
eigenlijk nooit.”

Corona maakte me bang

Ik ben drummer bij het
zeemanskoor.

“Ik kreeg
complimenten
voor mijn
Gebaar
van de Week”
16
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“Toen het coronavirus uitbrak,
werd ik wel bang. Ik heb name
lijk een zeldzame longziekte. Ik
was bang dat als ik corona zou
krijgen, ik het niet meer na zou
kunnen vertellen. Ik vond dat
eng. Ik ben voorzichtig, maar
door mijn werk ontkom ik er nu
niet aan om dichtbij de kindjes
te zijn. Ik durf dat wel, ik ben
stapelgek op ze. Ik verschoon
luiers, dus dan ben je dichtbij.
Tussen collega’s onderling hou
den we wel afstand van elkaar,
daar letten we goed op.”

Toen kwam de lockdown
“Ik heb bijna vier maanden in
quarantaine gezeten, maar heb
mij echt niet verveeld. Ik kreeg
complimenten van mijn begelei
ders, dat ik het zo goed deed in
deze periode. Ik heb mijn hulp in
de huishouding afgezegd, want
ik wilde haar niet besmetten.

Toen heb ik mijn hele huisje
stukje bij beetje eens goed
schoongemaakt.”

dicht bij hen. Met de k inderen van
de peuterspeelzaal had ik geen
contact, die waren thuis bij hun
ouders.”

Longarts
“Voor alle zekerheid ben ik met
mijn begeleider naar de longarts
geweest. Ik wilde weten of ik
bij de risicogroep hoorde. Ik ben
kwetsbaar, zei de dokter, dus
moest ik voorzichtig zijn. Mijn
begeleidster was bezorgd en wilde
eerst niet dat ik zelf boodschap
pen deed. In het begin was het
best streng, toen kwam ik hele
maal niet buiten. Gelukkig was het
mooi weer. Ik heb een badje op
mijn balkon gezet, een schaduw
doek opgehangen en zo heb ik het
voor mezelf best goed geregeld.
Later werden de maatregelen alle
maal wat soepeler en mocht ik wel
eens de deur uit voor een bood
schap of een stukje wandelen.”

nemen hé? Zij horen er ook bij,
zij moeten het nieuws toch ook
een beetje kunnen volgen.”

Gebarentaal
Meewerken aan het
Careander Journaal
“Wat ik heb gedaan, is helpen
bij het maken van filmpjes voor
het Careander Journaal. Ik liet
het ‘Gebaar van de Week’ zien.
Ik weet dat er dove en slecht
horende mensen bij Careander
wonen. Zo kon ik hen helpen
om bepaalde woorden te
begrijpen. Het is toch geven en

Sandra vertelt dat zij de cursus
NGT (Nederlandse Gebaren
Taal) heeft gevolgd. “De tolken
die bij de persconferentie
vertalen hebben de HBO tolk
opleiding gedaan. Daar heb ik
wel eens aan gedacht. Deze
opleiding duurt alleen vier jaar
en dat is toch wat te moeilijk
voor mij. Ik ben zelfs een keer in
de stad herkend, omdat ze mij

Contact door videobellen
“Ik kreeg bijna geen bezoek, een
goede vriend, kwam wel eens
langs die vlak bij mij woont. Met de
buurtjes heb ik af en toe contact,
maar niet zo veel. Ik ging wel eens
naar het steunpunt om daar te
eten of ik haalde het eten op. Ik
zocht door videobellen wel eens
contact met anderen, met begelei
ding of met cliënten van ’s Heeren
Loo. Ik kon door gebarentaal dan
toch met ze praten. Sommige
cliënten vonden dat moeilijk,
want normaal ben ik natuurlijk

Ik had nu eens tijd voor
andere dingen.
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hadden gezien bij het Careander
Journaal. Ik kreeg complimen
ten, dat ik het zo goed deed. Ik
heb zelf ook naar het Careander
Journaal gekeken, dat vond ik
leuk om te zien.”

Eenzaam?
“Ik heb mij eigenlijk nooit een
zaam gevoeld. De dagen gingen
best snel. Ik had nu eens tijd voor
andere dingen. Ik sliep wel eens
uit tot in de middag, daarna deed
ik alles rustig aan. Ik heb een keer
brood gebakken en smoothies
gemaakt. Ik vond het wel lekker
om alles op mijn gemak te kun
nen doen. Mijn appartement was
met de warme dagen soms te
heet. De warmte blijft hier han
gen, doordat ik een plat dak heb.
Mijn jobcoach en begeleider kwa
men gelukkig regelmatig langs
om mij gezelschap te houden.”

Tip
Sandra geeft graag een tip voor
als er weer een lockdown komt:
“Neem de tijd om klusjes te doen
waar je anders niet aan toe komt.
Als je werkt, heb je daar minder
tijd voor, ga eens iets koken of
bakken. Dat heb ik ook gedaan.
Zelf koken is best duur, dat wel.
Gelukkig kan ik eten of eten
halen bij het steunpunt. Later kon
ik weer naar Bredero. Natuurlijk
ging alles op anderhalve meter
afstand en we desinfecteerden
onze handen.”
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Door klagen krijg je corona
niet weg.

Klagen heeft geen zin…
“Ik heb me goed vermaakt. Ik
ga zeker niet klagen, want dat
heeft toch geen zin. Je krijgt het
coronavirus er niet mee weg.
Ik heb meegemaakt dat een
ouder familielid ziek werd, dat
was heel eng en zo kwam het
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virus dichtbij. Dat ik kwetsbaar
ben door mijn longziekte, maakt
het allemaal wel spannend. Maar
ik ben positief gebleven, daar
ben ik trots op.”

•

KIJK!

Mijn verhaal
Er gebeuren ook mooie dingen ...
Paulien en Jarno zijn in augustus getrouwd.
Jarno en Arnold kennen elkaar van De Linde in Wezep.
Arnold woont bij De Linde en was chauffeur op de bruiloft.
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INTERVIEW

“Het is
een moeilijke,
maar ook heel
waardevolle tijd”
Het team van woonlocatie De Steenrots werkt
zo veel mogelijk vanuit zelforganisatie. Toen
het coronavirus uitbrak, moest er opeens op
een heel andere manier gewerkt gaan worden.

Z

oals aan voorschriften
en regels houden. Heel
logisch, maar daardoor
werd mijn rol als leiding
gevende ook wat anders. Het
team wist op sommige momen
ten niet goed wat ze in bepaalde
situaties moesten doen en was
vertwijfeld. Het was nodig om
kaders te stellen en zaken helder
voor ze te maken en antwoord te
kunnen geven op de vele vragen

Sandra Bonte
Teammanager

die heersten. Ik wist alleen zelf
ook niet overal een antwoord op.
Er was nog zoveel onduidelijk en
onzeker. Ik zag een team dat mij
opeens harder nodig had. Ik wilde
graag dichtbij het team staan,
maar dat kon niet altijd. Er zijn
medewerkers binnen het team
die goed kunnen organiseren en
daarom heb ik een beroep gedaan
op hun talent en gevraagd om
bepaalde taken op te pakken.
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hebben meegemaakt. Dan is het
fijn dat je bevestigd krijgt dat
je niet de enige bent die zich
zorgen maakt om de bewoners
en de medewerkers.”

Beschermende kleding

Wat ik heel positief vond om terug te
horen, is dat begeleiders het fijn vonden om echt met hun vak bezig te zijn.

Als leidinggevende vond ik het
belangrijk om er te zijn voor het
team. Wij hadden elkaar nodig.”

Iedereen stónd er gewoon. Heel
mooi was dat de begeleiders van
de dagbesteding op De Steenrots
kwamen meedraaien. Het gevoel
overheerste dat we het echt
samen hebben gedaan. De situa
tie zorgde voor saamhorigheid.”

Positief

Ziek

“Wat ik heel positief vond om
terug te horen, is dat de begelei
ders het fijn vonden om echt met
hun vak bezig te zijn. Dit bete
kende dicht bij de bewoners te zijn
en alle aandacht voor hen hebben.
De mails en randzaken werden
even gelaten voor wat het was.”

“Vanaf het moment dat één
van de bewoners ernstig ziek
werd en zorg weigerde, kwam
er angst op ons af. Wat gebeurt
er toch allemaal, waar zijn we in
terecht gekomen? Je realiseert
je dan des te meer dat op De
Steenrots hele kwetsbare men
sen wonen. Hier heb ik wel eens
wakker van gelegen. Ik voelde
mij heel verantwoordelijk. Ik heb
dan ook wel eens steun gezocht
bij collega’s die dezelfde situatie

Samen doen
“Dubbele diensten draaien, extra
de handen uit de mouwen steken,
bereid zijn om extra te werken.

22

Mijn verhaal | corona raakt ons allemaal

“De eerste dag dat we in bescher
mende kleding moesten gaan
werken staat me nog goed bij.
Eén van de stagiaires van 17 jaar
trok zonder twijfel het pak aan
om aan de slag te gaan. Ik vroeg
aan haar: ‘hoe vinden je ouders
het dat je in deze omstandighe
den stage loopt?’ Haar antwoord
was: ‘ze zijn trots op mij’. We
hebben heel veel aan haar gehad,
zo’n stagiaire is goud waard.”

Contact
“In de eerste lockdown was er
veel contact met ouders. Je moet
zaken met elkaar bespreken die
niet altijd makkelijk uit te leg
gen zijn. Bewoners mochten niet
van hun kamer af, de gang werd
afgesloten of ze mochten niet
meer naar de keuken. Het waren
heel beperkende maatregelen
die soms voor onbegrip hebben
gezorgd. Al met al was het een
heel pittige periode. Raar genoeg
kijk ik nu rustiger tegen de tijd
aan die nog kan komen. Ik heb
meer kennis, maar ook rust. We
zijn beter voorbereid. De middelen
om ons hierin te ondersteunen
zijn er. Dat helpt. Een heel groot
pluspunt is dat we nu zelf een

“Samen kunnen
we heel veel”
testteam hebben die cliënten kun
nen testen. Binnen het team zijn
de banden extra versterkt door
deze periode. Het was goed dat
de medewerkers hebben gezien
dat je je als teammanager ook
zorgen maakt en dat je er bent als
het nodig is. Contact met ouders
en familie onderhielden we vooral
telefonisch. Je hoeft niet altijd
nieuws te hebben, maar dát je
belt is heel belangrijk, het heeft
gezorgd voor wederzijds begrip.”

Warme reacties
“We hebben veel warme reac
ties vanuit ‘t Harde ontvangen.
Kaartjes, snoep, presentjes, een
bandje die muziek kwam maken.
Dat voelde zo enorm goed. Wat
we vooral geleerd hebben van
deze tijd, is dat je alle cliënten op
hun eigen niveau moet informe
ren wat er gaat gebeuren. Neem
ze mee in de berichtgevingen.
Men kijkt vaak het nieuws, maar
kan het niet goed plaatsen.”

Belangrijk
“Afspraken die voortvloeien uit
deze berichtgevingen moesten
we goed toelichten en we hebben

bewoners waar mogelijk zelf laten
meedenken hoe iets op te lossen
was. De afspraak is nu dat we na
een persconferentie de volgende
dag tijd maken om erover te pra
ten en om dingen uit te leggen.
Als Bert Brouwer iets te melden
had, dan was dat heel belangrijk
en werd dat heel serieus geno
men. Eerst de koning, dan Rutte,
daarna Bert en dan Sandra.”

Pluim
“De huishoudelijk medewerkers
mogen we beslist niet vergeten
in dit verhaal, dit team verdient
echt een pluim. Zij hebben dag in
dag uit alles schoon en hygiënisch
gehouden. Zij hebben keihard
gewerkt. Fantastisch was ook dat
de begeleiders van de dagbeste
ding zich zo enthousiast hebben
ingezet. Zij hebben geholpen om
het huis weer netjes te maken.
De schutting is weer netjes en
geverfd, er zijn bloembakken
gemaakt. Alle bewoners werden
betrokken bij de klusjes. De oudere
bewoners hebben geholpen met
pinda’s rijgen en de was vouwen,
ieder droeg zo zijn steentje bij.”

Geef me de Vijf
“Als het nodig was konden we
altijd een beroep doen op onze
orthopedagoog Maaike en moest
er iets op een eenvoudige manier
worden uitgelegd dan pakte
Christine dit met de ‘Geef me de
Vijf methode’ op.”

Rust
Nu de eerste coronaperiode achter
de rug is, is de rust weer even
wedergekeerd. Het heeft gemaakt
dat ons team van ‘doeners’ in hun
kracht is gaan staan. Zij hebben
laten zien dat zij goed zijn in de
zorg voor de bewoners. Heel dicht
bij de mensen zijn, dat zit echt in
hun genen. Al met al was het een
moeilijke, maar heel waardevolle
tijd. Het maakt dat we met meer
vertrouwen en beter voorbereid de
toekomst tegemoet gaan. Samen
kunnen we heel veel.”

•
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MARTIJN
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INTERVIEW

“Praten over
corona wil ik niet,
dan stop ik
mijn vingers in
mijn oren”
Martijn woont in woonlocatie Bertrand
Russelstaete in Ede. Hij leeft hier samen
met zeven leuke vrienden, vertelt hij, en hij
heeft daar een eigen kamer.

V

oordat Martijn ging
werken, heeft hij
eerst stage gelopen
bij RuiterActief. Dit
vond hij zo leuk dat hij direct
wilde blijven. Het was leuk op
school, maar werken was nog
véél leuker.

Martijn van de Weerd
Bewoner ’s Heerenloo
Ede
Werkt bij RuiterActief
Barneveld

Nieuws volgen
Martijn: “Ik kijk altijd naar het
Jeugdjournaal en Jinek, daar
hoorde ik het nieuws over de
coronacrisis. Mark Rutte en Hugo
de Jonge kwamen steeds op tele
visie. De begeleiding ging daarna
uitleggen wat er gezegd was.
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Knuffelen
Martijn houdt erg van knuffe
len en dat mocht ook niet meer.
Papa en mama mochten niet
komen. “Ik heb zes neefjes en
nichtjes waar ik niet mee kon
spelen. Maar ik heb mij goed
aan de regels gehouden, niet
geknuffeld en ik ben op 1,5 meter
afstand gebleven.”

In quarantaine

Ik moest VIER maanden in
quarantaine.
ik alles zo miste. Het heeft heel
lang geduurd, wel vier maanden
mochten we niet naar buiten.“
Het was best moeilijk voor ons.
De begeleiding vertelde namelijk
dat we niet meer naar ons werk
mochten.”

Verdrietig
Martijn wordt verdrietig als hij
aan die tijd terugdenkt. Hij vindt
het lastig om erover te praten.
Martijn: “Ik ging filmpjes maken.
Hierin vertelde ik dat ik heel
graag weer wilde werken en dat
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Martijn “Ik heb twee keer de
coronatest moeten doen. In
mijn mond ging de test goed,
maar in mijn neus niet! Het was
echt een rotgevoel. De test was
gelukkig negatief. Ik ben wel
lang thuis geweest in de eerste
coronaperiode. Ik had weinig te
doen, ik ging kleuren, tv kijken
en later ook wandelen. Papa en
mama, mijn broer en zus konden
alleen achter een scherm met mij
praten. Ik was 30 juni jarig en
werd 28 jaar. Toen mocht ik weer
bij mijn ouders logeren. Ik kreeg
cadeautjes en lekker gebak. Mijn

“We werken in
coronatijd op
1 locatie”
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zus en mijn broer moesten hand
schoenen aan en mondkapjes
op. Ik kon ze toen gelukkig een
knuffel geven en even uithuilen.
Ik heb er nog steeds moeite mee,
ik ben er verdrietig om geweest.”

en dan word ik daar heel boos en
verdrietig over. Dan stop ik mijn
vingers in mijn oren, dan hoor ik
mijn collega’s niet. Corona is heel
gevaarlijk. Ik wil niet dat er nog

meer mensen overlijden en ik wil
ook niet nog een keer vier maan
den in quarantaine zijn. Ik vind
dat iedereen zich aan de regels
moet houden!”

•

Maatschappelijk project
“Ik heb voor de eerste golf één
dag in de week bij De Grutto
hoeve gewerkt in Stroe, dat is
onze zorgboerderij. Daar is het
heel leuk. Ik zorg daar voor de
pony’s en de paarden. Poep
scheppen, de stallen schoon
maken en daarna vers stro in de
stal leggen. Zo hebben de pony’s
weer een warm bedje.”

Filmpjes
Martijn: “We moesten in de
coronatijd op één plek werken.
Dat werd voor mij de zorgboer
derij, maar ik wilde veel liever
in Barneveld werken. Ik stuurde
opnieuw filmpjes naar mijn werk
en vroeg of ik ander werk mocht
doen. Er was een poosje geen
plek voor mij, maar nu is het
toch eindelijk gelukt. En daar
ben ik heel blij om. Nu werk ik bij
RuiterTop.” Martijn laat trots zijn
bedrijfskleding en zijn nieuwe
werkschoenen met stalen
neuzen zien.

Praten
Martijn: “We hebben afgesproken
om op het werk niet over corona
te praten. Soms doen ze dat toch
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ANITA EN ERWIN
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INTERVIEW

“Plezier
maken in
bewegen staat
centraal”
Anita en Erwin zijn de Coaches Sport en
Bewegen van Careander. Het coronavirus
had een enorme impact op hun manier van
werken. Ze vertellen graag waarom.

S

porten, bewegen en
het stimuleren van een
gezonde, actieve leefstijl
bij alle cliënten. Dat is
het dagelijks werk van Anita
en Erwin bij Careander. Anita:
“Het is onze missie dat ‘moeten
bewegen’ vervangen wordt door
‘plezier maken in bewegen’. Dat
staat centraal.
Wij zijn de aanjager en bieden
inspiratie aan iedereen die wil

bewegen. Voor sport hoef je niet
naar de sportschool, je kunt dit
immers prima thuis in je eigen
omgeving doen. Je hoeft er geen
sportkleding voor aan te trekken
en kunt er meteen mee starten.
Wij praten dan ook liever over
bewegen.”

Anita Vestering en
Erwin Brem
Coaches Sport en Bewegen

Thuis en op locatie
Erwin vertelt dat sporten vanuit
huis of op de locatie het positieve
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ons beter kennen en durven ons
makkelijker te benaderen. Dit
helpt ons om door te pakken,
want bewegen kan iedereen. Wij
hebben de insteek dat wij het
bewegen aanjagen, het liefst
gericht vanuit een ondersteu
ningsaanvraag. Dit wordt dan
vervolgens ondersteund door de
begeleiders.”

Inzet van vrijwilligers en
maatjes

Het is moeilijk om mensen steeds op
afstand te houden, juist de mensen
die normaal zo graag dicht bij je zijn.

van de coronaperiode was.
“We kwamen bij mensen in hun
thuissituatie en konden zo in
hun vertrouwde omgeving ons
enthousiasme voor bewegen
overbrengen. Dit zorgt ervoor
dat het bewegen meer onder
deel wordt van hun dagelijkse
routine. We zijn ervan overtuigd
dat cliënten door deze periode
blijvend enthousiast zijn gewor
den voor bewegen. Locaties en
bewoners, die voorheen terug
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houdend waren om te gaan
sporten, staan ons nu soms op
te wachten met cadeautjes en
tekeningen. Ze kijken naar ons
uit en zijn blij met onze komst.
We merken dat ze echt naar de
sportmomenten toe leven. We
krijgen nu de vraag of we niet op
vrijdag of zaterdag willen komen,
omdat iedereen dan thuis is en
meer cliënten mee kunnen doen
aan ons programma.”

Bewegen wordt opgepakt
door locaties
Deze periode heeft Erwin en
Anita als sportcoaches meer
bekendheid opgeleverd. Anita:
“Cliënten en begeleiders leren
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Veel vragen komen voort uit de
individuele wens van de cliënt.
Hier kunnen vrijwilligers een
mooie rol in spelen vinden de
coaches. Erwin: “Fiets-, zwemen wandelmaatjes zijn daar
mooie voorbeelden van. Wij
willen graag een netwerk rond
de cliënt opbouwen, waarbinnen
mensen elkaar kunnen vinden en
vervolgens het bewegen samen
kunnen doen. We zetten iets op,
sluiten aan waar mogelijk en
zorgen voor verbinding.”

Samenwerking
Het geheim van de samenwer
king tussen Erwin en Anita is dat
ze al twintig jaar bij Careander
werken en beiden de behoefte
hadden om een nieuwe uitdaging
te vinden. Anita: “Sinds 2016 zijn
we gaan samenwerken om het
bewegen bij Careander breed
in beeld te brengen. Vooral het
plezier in ons werk is een belang
rijke missie. Eigenlijk hebben we

“Ontroerende
momenten”
een droombaan. We krijgen veel
waardering terug van de cliën
ten en begeleiders, dat doet ons
goed. Niets is snel te gek.”

Heftige periode
De lockdownperiode was een
heftige tijd. Bewoners van de
locatie Anne Frank konden
bijvoorbeeld hun ouders zes
weken niet op bezoek krijgen.
Erwin: “Bij ‘t Schild was er een
pittig moment. We stonden op
de parkeerplaats, hier zagen we
bewoners en collega’s voor de
ramen van hun appartement
staan. Zij deden mee met het
beweegprogramma. We wis
ten niet hoe de bewoners het
programma binnen beleefden,
dat was heel gek.” Wat erg veel
indruk maakte, is dat de buurt
en de bewoners van het naast
gelegen verpleeghuis ‘7 Akkers’
allemaal naar buiten kwamen
op hun balkon, toen de coaches
het lied ‘You Never Walk Alone’
afspeelden. “Iedereen stond met
de handen in de lucht en tranen
in hun ogen. Het emotioneerde

ons zeer om de bewoners en
collega’s te zien achter glas,
met mondkapjes voor. Zij zaten
toen twee weken in lockdown.
Het was heftig. Ik kon even geen
hap door mijn keel krijgen na dat
moment,” zegt Erwin.

en bij de cliënten zijn geweest.
Dit is altijd onze wens geweest”,
vertelt Erwin.

Nabijheid
Anita vindt het moeilijk om
cliënten en begeleiders op
afstand te helpen met bewegen.
“Het zijn mensen die normaal
juist zo graag dicht bij je zijn,
een arm om je heen slaan, of
juist samen met je willen dan
sen. Het is verdrietig om mensen
steeds af te wijzen vanwege de
1,5 meter regel. Het past niet bij
wat we willen. Heel veel collega’s
zullen dit herkennen. We zijn juist
graag dichtbij en nabij, en dat
kan nu niet.”

Kansen gepakt
Door het coronavirus hebben de
coaches kunnen laten zien dat ze
heel benaderbaar zijn. “Het enige
voordeel aan de coronacrisis is
dat we nu versneld op de locatie

Ambulante cliënten
Ook ambulante cliënten werden
in het beweegprogramma mee
genomen. Veel cliënten hadden
in die periode een minimum
aan sociale contacten en dat is
echt iets wat de coaches raakte.
Anita: “Zo zijn we een aantal
dagen met een volle bus aan
beweegmateriaal afgereisd naar
Ede. Voor sommige ambulante
cliënten het enige contact
moment van die week. Voor
hen iets kunnen betekenen is zo
waardevol. Het contact is weder
zijds aangehaald, die band werd
enorm belangrijk. We hielpen
cliënten niet alleen met bewegen,
het contact ging verder dan dat.
We zijn onbewust een vertrou
wenspersoon voor hen geworden.
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Cliënten zoeken ons nog steeds
op en delen hun zorgen met ons.”

Indrukwekkend moment
Een aantal cliënten die het moei
lijk vinden om contact te maken
of om zelf in beweging te komen,
worden stapsgewijs benaderd.
Anita: “Het is een mooie uit
daging voor ons, om juist deze
mensen in beweging te krijgen.
Als vanzelf ontstaat er dan
contact. Het is prachtig als een
grote, volwassen kerel uitroept
dat hij iets kinderachtig vindt
en het nog nooit eerder gedaan
heeft, maar later toch overstag
gaat. Hij genoot van het samen
in beweging zijn. Hij vroeg later
wanneer we weer kwamen… Dat

Samen bewegen en contact maken…
dat maakt ons werk zo mooi.
was voor ons een groot compli
ment.” Erwin: “Wij komen blanco
binnen en door de ervaring die
wij hebben in de omgang met de
cliënten, maakt dat we onbevan

gen en oprecht mensen kunnen
benaderen. Wij bewegen met ze
mee en ook wij leren nog steeds.”

Careander Journaal
In de afgelopen tijd zijn er 35
filmpjes gemaakt met beweeg
challenges en sfeerimpressies
van de workouts op locatie,
voor het Careander Journaal en
Facebook. Dit werd heel positief
ontvangen. Erwin: “Het heeft ons
veel bekendheid gebracht. Het
was erg leuk om te doen.”

Ervaringen delen
Angst om zelf ziek te worden
was er niet. Anita: “We hebben
heel zorgvuldig afstand bewaard.
Het was een lastige tijd. Fijn om
ervaringen met elkaar te kunnen
delen.”

•
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IN DE CORONATIJD...

Hebben we écht

samen
de schouders eronder gezet
Was het druk, maar we weten waar we het
voor doen en we doen het met liefde

Voel ik me gehoord.
Ik kan mijn verhaal kwijt bij

mijn collega’s en mijn teammanager
Was het fijn

de mails van Bert te lezen!

Betekenen begeleiders ontzettend veel voor
de cliënten én verwanten. Een houvast in
deze roerige en onzekere tijd
Blijf ik op afstand, juist
omdat jij zo geweldig bent
33
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JEANNET
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INTERVIEW

“Door videobellen
konden we
toch contact
hebben”
Het zijn pittige tijden door het coronavirus.
Eerst heerste het norovirus op de
woonlocatie. Toen dat virus op zijn retour
was, brak de coronaperiode aan.

J

eannet: “Ik was zelf thuis
vanwege een mogelijke
besmetting in mijn directe
omgeving. Toen bleek
dat één van de bewoners van
‘t Schild positief werd getest en in
benauwde toestand was opge
nomen in het ziekenhuis. Hij lag
in isolatie binnen de verpleegaf
deling in een voor hem vreemde
omgeving, met voor hem onbe
kende verpleegkundigen. Hij was

op dat moment 83 jaar en heeft
een kwetsbare gezondheid. Onze
bewoner wist zich geen raad
met de situatie en wilde op dat
moment niets van de zorg weten.
Hij at slecht en was bijna niet
benaderbaar door de verpleeg
kundigen. Iedereen maakte zich
zorgen om de situatie van onze
bewoner en we vreesden dat het
de verkeerde kant op zou gaan.
Hij weigerde alle zorg uit angst

Jeannet van Gelder
Begeleider
Woonlocatie ‘t Schild
Harderwijk
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Digitaal contact kan van grote
meerwaarde zijn.

voor het onbekende. Ik was thuis
en voelde mij machteloos. Wat
kon ik aan de situatie doen?”

Contact door videobellen
“Ik ben begonnen met het bellen
naar de afdeling om hem te
kunnen spreken. Na de tweede
keer bellen begreep hij dat ik
aan de telefoon was en werd het
mogelijk om met hem te com
municeren. Met spoed hebben
we een iPad aangevraagd bij de
ICT-afdeling. Diezelfde avond
werd deze door een collega van
de afdeling ICT van Careander
persoonlijk afgeleverd bij het
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ziekenhuis. Ik ben vrijwel direct
gestart met videobellen. Dat was
het enige dat ik vanuit huis voor
onze bewoner kon doen. Op deze
manier kon ik contact met hem
maken, wij konden elkaar zien en
met elkaar praten.

Ik was een vertrouwd gezicht
voor hem en ik kon uitleggen
dat het belangrijk was dat hij
naar de verpleegkundigen moest
luisteren. Ook kon ik de ver
pleegkundigen handvatten geven
hoe zij contact met hem konden
krijgen en hoe je het beste met
hem om kon gaan. Door middel
van videobellen werd het voor
mijn collega’s ook mogelijk om
contact met hem te maken.
Dit, soms meer dan dagelijkse
contact, maakte dat onze bewo
ner weer ging eten, en beter
benaderbaar werd. Het werd een
prettige samenwerking met de
verpleging van het ziekenhuis
St Jansdal. Beetje bij beetje ging
het beter met onze bewoner.”

Goed nieuws
“Wat we bijna niet durfden te
hopen, gebeurde: hij knapte op
en mocht weer naar huis. Het
was bijzonder en best emotioneel

“Deze tijd heeft
gemaakt dat we
anders in het
werk staan”
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dat ik hem zelf (beiden
beschermd) mocht ophalen uit
het ziekenhuis.
Het ontvangst bij ‘t Schild was
hartverwarmend. Er werd een
haag gemaakt van bewoners,
begeleiders en familie die hem
allemaal, op anderhalve meter
afstand, een welkom thuis
wensten. Iedereen was enorm
blij dat hij weer in hun midden
was. Hij heeft een ‘behoorlijke jas
uitgedaan’, maar knapt gelukkig
weer op.”

Digitaal contact

We doen het samen

“Woonlocatie ’t Schild is een tijd
gesloten geweest voor buiten
staanders. Cliënten voelden zich

“Deze tijd heeft gemaakt dat
we anders in het werk staan.
We zijn er voor elkaar en zoe
ken naar creatieve oplossingen
en ideeën om de bewoners zo
goed mogelijk in deze periode
te begeleiden. Het is best ang
stig als begeleiders in pakken,
maskers en handschoenen
rondlopen. We zijn bijna niet
herkenbaar. Eén van de oplos
singen was om een foto van
onszelf op onze jas te beves
tigen. Zo konden de bewoners
ons toch herkennen. Onze
bewoner is nog steeds wat
angstig, de ziekenhuisopname
en alles wat daar bij kwam
kijken heeft veel indruk op hem
gemaakt. Door EMDR therapie,
hopen we dat hij wat van deze
angst kwijt kan raken.”

“Het positieve van deze tijd is
dat onze bewoner heeft leren
beeldbellen. Hij kan nu makke
lijker contact krijgen met zijn
familie en onderhoudt op deze
manier contact met de dominee
en zijn maatje. Het heeft ons
laten inzien dat digitaal contact in
een dergelijke situatie van grote
meerwaarde kan zijn in de onder
steuning van onze bewoners.”

Aandacht vanuit de
politiek

opgesloten. Eén van de bewoners
vond dat de problemen in de
verstandelijk gehandicaptenzorg
te weinig aandacht kreeg van de
politiek. Zij heeft het initiatief
genomen een brief te schrijven
naar minister De Jonge. Samen
met Bert Brouwer heeft zij dit
signaal afgegeven en dat was
niet zonder effect. Ze ontvin
gen een persoonlijke reactie van
minister De Jonge. In latere pers
conferenties werd onze doelgroep
niet vergeten en meegenomen in
de besprekingen.”

Ik was een vertrouwd gezicht
voor onze bewoner.
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Trots
“Ik ben er trots op hoe wij als
medewerkers deze periode met
elkaar zijn doorgekomen. En
dankbaar dat we op deze bijzon
dere manier iets voor onze bewo
ner en zijn familie én alle andere
bewoners en verwanten hebben
kunnen betekenen.”

•

“Onze bewoner heeft
op 17 oktober 2020 op
de respectabele leeftijd
van 84 jaar in het
bijzijn van zijn familie
het leven losgelaten. Hij
woonde sinds 2012 met
veel plezier op ‘t Schild.
Zijn medebewoners,
de medewerkers en
de vrijwilligers van
de groep kijken terug
op de fijne tijd dat hij
in ons midden mocht
zijn. In overleg met alle
betrokkenen hebben
we besloten dit verhaal
toch te plaatsen. Juist
omdat de zorg en
betrokkenheid met
hem hierin zo mooi
verwoord is.”
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Het is best angstig als begeleiders in
pakken, maskers en handschoenen
rondlopen.

KIJK!

Mijn verhaal
Dit is toch niet normaal
Tijdens de eerste lockdown hebben de begeleiders van dagactiviteiten Shalom dagbesteding
gegeven op woonlocatie Heidestate. ’Hmm, zeiden sommige bewoners in het begin, ik vind
er niks aan hier. Ik wil graag naar ’t Trefpunt en Shalom’. Anderen wilden naar hun job
coachbaan. Tja, dat zat er even niet in. Nou ja, even? Het duurde toch wel heel lang! Alles
ging anders, maar de bewoners waren heel flexibel. Het zijn echte TOPPERS!
Het is lastig om die anderhalve meter regel te hanteren. Wat een gedoe! Soms werden ze
er een beetje chagrijnig van; dit is toch niet normaal?! Nee, dat is het ook niet! Maar ja, we
hadden geen keus. De dagbesteding ging door, zoals naaiwerk voor de textielgroep en het
maken van pindaslierten, daarvan hebben we er enorm veel van gemaakt.”
En eindelijk kwam de verlossende mededeling dat iedereen weer naar dagbesteding of job
coachbaan mocht. Weliswaar niet allemaal tegelijk, maar goed. Voorlopig weer normaal!”

TEAMS HEIDESTATE EN SHALOM
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DOUWE
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INTERVIEW

“We hebben
het met elkaar
geregeld”
Douwe heeft een actieve rol gespeeld bij de
inkoop en verspreiding van beschermende
middelen.

I

n maart begon het nemen
van preventieve hygiënische
maatregelen. “Ik was vanuit
mijn rol als Veiligheidskun
dige al bezig met infectiepreventie
en schoonmaak. Maar toen de
coronacrisis de kop op stak en
de aanvoer van beschermende
middelen lastig bleek te zijn, ben
ik behoorlijk druk geweest met
de aankoop van materialen via
andere kanalen.”

Douwe Boonstra
Veiligheidskundige
Service Bureau
Harderwijk

Beschermende middelen
“Wij maken als gehandicap
tenorganisatie minder gebruik
van beschermende middelen
als verpleeghuizen en zieken
huizen, dus dat was echt even
schakelen voor ons. Schorten
en mondkapjes worden normaal
gesproken weinig gebruikt in
onze vorm van zorg. Onze vaste
leveranciers konden ook niet
makkelijk leveren.
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en ziekenhuizen gingen ons voor.
Toen wij eenmaal aan de beurt
waren, was er weer schaarste.”

Bijzondere periode

Het leverde mij in het begin best
wat stress op.

Stress
“Het was best spannend om
aan middelen te komen terwijl
er sprake was van een enorme
vraag naar beschermende mid
delen door meerdere zorgorga
nisaties. Medewerkers begon
nen er om te vragen. Zij wilden
veilig blijven werken. De meeste
mensen hadden gelukkig begrip
voor de situatie, er was immers
landelijk een tekort aan aan
deze middelen. We hebben de
RIVM- en GGD richtlijnen aan
gehouden in het gebruik van de
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materialen. Het leverde mij in
het begin best wat stress op en
dan is het wel fijn dat er begrip
is. Ook bij andere organisaties
was het moeilijk om aan deze
middelen te komen.”

Voorrang voor de zorg
“Door de grote vraag en het
kleine aanbod rezen de prijzen
de pan uit. Careander heeft
ruimte en budget vrijgemaakt
om het goed te organiseren. Dat
was fijn. Ik voelde mij daarin
gesteund. Vanuit de overheid
kreeg de zorg voorrang. Maar wij
stonden wel als laatste in de rij
van de zorg. Verpleeghuiszorg
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“Er kwamen veel vragen van de
locaties over de manier waarop
we met de middelen om moes
ten gaan. Wanneer gaat een
locatie in quarantaine en hoe
regelen we dat allemaal. Er was
wel een algemeen beleid voor
infectiepreventie, maar specifiek
voor covid-19 moest het hier en
daar herschreven worden. Daar
heb ik heel veel hulp bij gehad.
We hebben nog nooit met een
pandemie te maken gehad en
niemand was er goed op voor
bereid, ook landelijk niet. Dus we
moesten zoeken naar richtlijnen,
en dat hebben we echt met
elkaar gedaan.”

Hulp uit onverwachte hoek
“Het was heel mooi dat we hulp
kregen van alle kanten. Mede
werkers van Careander dachten
goed mee. Om een goed voor
beeld te noemen; een collega
van De Linde belde. Haar man
werkte bij een slagersgroothan
del en hij kon ons wel helpen
aan mondkapjes, schorten
en andere materialen. Er zijn
heel wat foto’s via whatsapp
naar mij toe gestuurd zodat ik
kon beoordelen of de materi
alen geschikt waren. Hierdoor
hebben we er een nieuwe

leverancier bij gekregen. Ook
via andere kanalen hebben we
leveringen gekregen.”

Hoeveelheid
beschermende middelen
“De hoeveelheid beschermende
middelen bepalen was voor ons
best lastig. We zijn uitgegaan
van drie scenario’s: licht, middel
en hoog risico. We zijn steeds
uitgegaan van hoog risico. Nu is
de druk verminderd. We hebben
voorlopig voldoende voorraad.
Er is geen logistieke afdeling
bij Careander, we hebben geen
magazijnen waar spullen opge
slagen kunnen worden. Ook dit is
in die periode geregeld. Zelf heb
ik de nodige ritten gereden naar
de locaties, maar onze chauf
feurs werden ook ingezet om te
rijden. Dat is nu nog steeds zo.”

Operationeel aan het werk
Ik kreeg veel telefoontjes met
vragen, waar wij vaak zelf nog
geen goed antwoord op wisten.
Dus moest ik eerst overleggen
hoe we iets moesten aanpakken.
Voortschrijdend inzicht maakt dat
we nu soms andere keuzes maken
als destijds. We hebben naar eer
en geweten keuzes gemaakt.
Terugkijkend denk ik dat we goed
en snel gehandeld hebben.”

van nu is besloten om per locatie
te kijken welke maatregelen er
getroffen moeten worden. We
hebben ervaring opgebouwd.

Maatregelen per locatie
“We hebben veel geleerd van
deze tijd. Met de wetenschap

Het was een bijzondere periode.
Samen hebben we veel geleerd,

waardoor de organisatie er de
volgende keer beter op voor
bereid is. Ik ben tevreden over
hoe we het met elkaar opgepakt
hebben. Het was goed om te zien
dat ook cliënten er serieus mee
om zijn gegaan.”

•
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INTERVIEW

“In snel tempo
moesten we
verschillende
besluiten nemen”
De afspraak voor een gesprek met Bert is
gemaakt, maar vlak voordat we in gesprek
gaan, wordt de live afspraak omgezet in een
online afspraak via Teams.

E

n dat blijkt nodig, want
het virus grijpt snel
ler om zich heen dan
verwacht. Geen risico’s
nemen en het zekere voor het
onzekere nemen. Achter het
beeldscherm deelt Bert zijn erva
ringen van de afgelopen tijd.
Bert: “Het is gek, we gaan
in gesprek over de afgelo
pen coronaperiode, we willen

Bert Brouwer
Bestuurder Careander

terugblikken op deze bijzondere
tijd, maar we zitten er nu ineens
weer hélemaal in. We kunnen
nu spreken over golf 1 en golf 2.
Toch is het nu anders dan bij de
eerste golf. Bij de eerste golf
wisten we niet wat we konden
verwachten. We waren niet
voorbereid op een pandemie, net
als de rest van Nederland, wisten
we niet wat er op ons af kwam.
Meestal slaap ik goed, maar ik
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maken. We gingen allemaal
voor hetzelfde doel.”

Angst
“Het heeft mij geraakt om het
verdriet, de opstandigheid en de
angst bij de cliënten te zien. Ik
ben in de beginfase bij een aantal
dienstoverdrachten geweest.
Dan beleef je mee hoe het team
geraakt en betrokken is, en dat
ze er samen vol voor gaan om
deze periode zo goed mogelijk
door te komen. Ik voelde mij
bevoorrecht dat ik bij sommige
locaties langs kon gaan, en op
afstand contact kon zoeken.”

Corona raakt ons allemaal
Via filmpjes konden cliënten
meewerken aan het Careander
Journaal en ik kon op deze manier
een boodschap delen.

herinner mij dat ik één nacht
echt onrustig sliep. Het crisis
team werd de zondagochtend
voor de eerste persconferentie bij
elkaar geroepen, want er moes
ten besluiten genomen worden.
Medewerkers werd gevraagd zo
veel mogelijk thuis te werken.
Vergaderingen en andere bijeen
komsten gingen niet door, en hoe
kwamen we zo snel mogelijk aan
beschermingsmiddelen? In een
snel tempo moesten we verschil
lende besluiten nemen.”
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Onverwachte momenten
“Mijn agenda en die van vele
anderen waren ineens leeg. Nor
maal gesproken weet je ongeveer
wat de dag je zal brengen, nu
wist ik van geen enkele dag hoe
die zou verlopen.
Het crisisteam werd soms op de
meest onverwachte momen
ten bij elkaar geroepen voor
beraad. Welke stappen moeten
we nemen, hoe communiceren
we naar de organisatie, waar
doen we op dit moment goed
aan? Ondanks alle hoofdbrekens
hing er een goede sfeer. We
merkten dat iedereen er voor
ging en er het beste van wilde
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“Op een dag werd ik bena
derd door de burgemeester
van Harderwijk; of ik boterkoek
van Grand Café de Bank wilde
uitdelen aan een aantal loca
ties. Wat een mooi gebaar was
dat! Ik deed dat natuurlijk heel
graag. Ik herinner mij dat ik de
koek bij Veldheem in Wezep ging
brengen. Ik belde aan en één
van de begeleiders kwam aan de
deur. Ik zag de verrassing en de
emotie op zijn gezicht, waardoor
ik vervolgens zelf ook vol schoot.
Deze momenten zijn er wel meer
geweest, je ervaart dan dat
corona ons allemaal raakt.”

Mooie initiatieven
“Een grote zorg was, hoe het met
het ziekteverzuim zou lopen. Hoe

draaien we de organisatie als de
begeleiders ziek worden? Wat als
gezinsleden van de begeleiders
ziek worden en ze daardoor niet
kunnen werken? Het was puzze
len om roosters rond te krijgen.
Het was geweldig om te erva
ren dat teams van dagbesteding
diensten gingen draaien bij de
woonlocaties. Ieder probeerde
elkaar te ontlasten en te steunen.
Er ontstonden spontaan samen
werkingen die je van tevoren
niet had kunnen bedenken.
Bijvoorbeeld de luistercoaches:
zij hebben enorm veel geluisterd
en gesprekken gevoerd. Deze
gesprekken werden erg gewaar
deerd, mooi om te zien hoe dit
ontstaan en opgepakt is.”

Careander Journaal
“Ik denk ook aan het Carean
der Journaal. Een mooie manier
om cliënten te informeren en
te betrekken in deze lastige
periode. Via filmpjes konden
cliënten meewerken aan het
journaal en ik kon op deze manier
ook een boodschap delen. Er ont
stond een betrokkenheid en men
kon meedenken en meedoen. Een
mooi voorbeeld: Astrid Struijk
sprak haar teleurstelling uit dat
tijdens de persconferenties,
en in de pers in het algemeen,
de mensen met een beperking
vergeten werden. Middels een
brief aan minister De Jonge heeft
zij dit onder de aandacht weten

te brengen. Er is een serieuze
reactie op haar brief gekomen,
waarin verbetering werd beloofd.
En dat gebeurde. Zo zie je dat
velen iets extra hebben opgepakt
naast hun gebruikelijke werk, dat
er mooie dingen zijn ontstaan.
Dat waardeer ik zeer.”

Ondersteunende diensten
“Ik denk ook aan de ondersteu
nende diensten, zoals bijvoor
beeld de afdeling ICT. Een team
dat we zeker niet mogen verge
ten. Zij werden opeens overladen
door extra werk. Veel mensen
gingen tegelijk thuis werken en
moesten gefaciliteerd worden.

‘s avonds naar het ziekenhuis

Ook locaties waar cliënten meer

is gereden en ter plekke een

behoefte hadden aan beeldbel

iPad gereed heeft gemaakt voor

len. Een prachtig voorbeeld is,

gebruik. Het was een noodsitua

dat één van de ICT medewerkers

tie, maar men staat er dan wel.”

“Het heeft mij
geraakt om
het verdriet
bij de cliënten
te zien”
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Contacten
“De contacten met de OR, de
deelraad cliënten en de deelraad
verwanten verliepen via Teams.
Het was zeker geen ideale
situatie natuurlijk. Maar wel
enorm belangrijk om zo met
elkaar ervaringen te kunnen
delen. Het contact was met
minder regelmaat dan gebrui
kelijk. Dit zou wat mij betreft
wat frequenter kunnen als het
weer nodig is.”

Verhalen
“Ik hoorde zeer schrijnende
verhalen van ouders die hun
zoon of dochter thuis moesten
opvangen. Zij konden niet naar
de dagbesteding of zij kozen
ervoor om hun kind niet naar
de woonlocatie terug te laten
gaan. Sommige ouders moes
ten de opvang voor hun zoon
of dochter combineren met
hun werk, dit moet ontzettend
zwaar zijn geweest.”

Vermoeid
“Stilstaand bij wat deze peri
ode met mijzelf heeft gedaan….
Ik was vermoeid, maar dat is
niet erg. Ik heb steun ervaren
van het MT, van collega bestuur
ders waar ik mee kon sparren,
en natuurlijk ook van mijn vrien
den en thuisfront. Ik ben trots op
alle medewerkers, die betaald of
onbetaald zich zo enorm hebben
ingezet. Ook veel respect voor
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alle vrijwilligers die op een
afstand hebben meegeleefd. En
natuurlijk de clienten, zij hebben
veel last van de genomen maat
regelen, maar maken er samen
met familie en begeleiding het
beste van. Dat is een groot com
pliment waard.

Mijn verhaal | corona raakt ons allemaal

De contacten met de OR, de deelraad
cliënten en de deelraad verwanten
verliepen via Teams.

We blijven voorzichtig en zorgvul
dig ons werk doen. Het zal dit jaar
zeker een andere kerst worden,
eentje als nooit tevoren.”

•

CIJFERS EN ZO

Zorgmedewerkers piekeren
“vaak en lang” over de mogelijke gevolgen van
c
 orona.
op de
(88 procent)
heeft daar last van

Negen

tien

In de lockdownperiode zijn er
12 Careander Journaals gemaakt met een
gemiddeld aantal views van 550,

25 beweegchallenges van beweegcoaches
Erwin en Anita en meer dan 20 nieuwsbrieven
verstuurd door Bert Brouwer
Bij Careander zijn in de eerste periode gebruikt:
120.000 mondkapjes, 40.000 schorten
100 liter handgel in tanks, 150 liter handgel
in flacons, 100 liter alcohol voor desinfectie,
300 spatbrillen
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EMIEL EN MAGDA
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INTERVIEW

“Het was goed
dat hij tijdelijk
bij zijn ouders
kon gaan wonen”
Emiel woont bij De Rotonde, maar toen
in maart werd besloten dat het land in
lockdown ging, heeft hij zijn logeerspullen
ingepakt om naar zijn ouders te gaan.

E

miel: “Ik moest goed
nadenken wat ik alle
maal mee moest nemen,
want we wisten niet
voor hoe lang het was. Natuurlijk
pakte ik kleding in, maar ook mijn
FIFA-computerspelletjes moesten
mee. Op de logeerkamer bij mijn
ouders zijn campingstoelen en
een tafel neergezet en toen had
ik mijn eigen appartementje.”

Emiel de Boer
Bewoner De Rotonde
Harderwijk

Samenwonen
Magda: “Emiel pakte thuis het
ritme weer op dat hij op De
Rotonde heeft. ‘s Avonds zijn
broodjes voor de volgende dag
klaarmaken, half acht opstaan,
kamer schoonmaken, de was
doen en helpen met koken en de
afwas doen. Emiel hield ons huis
keurig netjes! Na het eten ging
hij naar zijn eigen appartement.

Magda de Boer
Moeder van Emiel

Petra Buurmeijer
Begeleider
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zijn kort. Een mooi voorbeeld van
werken in de driehoek.”
Magda: “Het was een gouden
moment voor Emiel dat hij iedere
dag naar De Rotonde kon voor
een wandeling. Het hielp hem bij
zijn structuur. Ook de begeleiding
van De Rotonde vond het heel
fijn om Emiel regelmatig te zien,
zo konden ze volgen hoe het met
hem ging.”

Het goede contact met ouders is
een mooi voorbeeld van werken in
de driehoek.

Hij had hier van alles te doen. Col
lega’s van Grand Café Alleman,
waar Emiel werkt, belden hem
regelmatig op via videobellen. Die
gesprekken waren heel gezellig,
dat hoorde ik wel door de deur.”

Wandelen
Magda: “Toen ik weer ging
werken na de lockdown, heb ik
contact gezocht met De Rotonde,
of er van daaruit iets voor over
dag georganiseerd kon worden.
Zo zijn ze begonnen met wan
delen, samen met mensen van
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de dagbesteding uit Harderwijk.
Emiel heeft de wandelapp op
zijn telefoon gezet en is elke dag
gaan lopen.” Trots laat Emiel zijn
app zien. Dagelijks liep hij meer
dan 10.000 stappen. Hij heeft
hele afstanden afgelegd.

Goed contact
Petra: “Het is fijn dat we zo’n
goed contact met zijn ouders
hebben. Het helpt dat we in een
goede afstemming Emiel kunnen
ondersteunen. Als we regelmatig,
al is het maar een half uurtje,
met elkaar om tafel gaan, dan
doet dat al heel veel. Je weet dan
veel meer van elkaar en weet wat
ieder belangrijk vindt. De lijntjes

Mijn verhaal | corona raakt ons allemaal

Petra: “De periode dat de bewo
ners in het appartement moes
ten blijven was heftig. Dat heeft
enorme impact op iedereen gehad.
Het zou niks voor Emiel geweest
zijn om zo veel op zijn apparte
ment te moeten blijven. Voor Emiel
was het achteraf gezien goed dat
hij voor een poosje bij zijn ouders
kon gaan wonen.”

Lockdown
Tijdens de lockdown is Emiel
goed voor zijn gezondheid gaan
zorgen. Koud douchen, vol
doende frisse lucht in zijn kamer,
sporten, gezond eten…..en een
borrel op zijn tijd.
Emiel: “Ik kon in die tijd niet naar
de sportschool, dat vond ik heel
jammer. Toen kwam Guido, mijn
trainer van Crossfitt, mij twee
keer in de week een half uur
ophalen om te sporten, buiten
in de natuur. Dat was heel fijn.
Ik ben heel graag bezig, ik ga
steeds iets bedenken wat ik doen

Veel bij elkaar zijn
Magda: “Het was voor ons heel
gezellig dat Emiel weer thuis
kwam, maar het was wel weer
heel veel organiseren en je
hebt nog maar weinig tijd voor
jezelf. De eerste paar weken was
het schakelen en moesten we
allemaal ons plekje weer vinden,
zowel privé als voor ons werk.
Het was een tijd van heel veel
bij elkaar zijn, maar ook van
heel veel leren.” Inmiddels woont
Emiel weer op De Rotonde en
houdt hij zich keurig aan de coro
namaatregelen. “Dat kan ik wel”,
zegt Emiel: “Ik doe een mond
kapje op en ik houd afstand.”
Petra: “Het helpt als je direct
de toespraak van de Koning of
kan. Trappenlopen, sporten en
andere oefeningen doen.”

premier Rutte vertaalt naar een
voudige woorden en direct op de
onduidelijkheden kunt inspelen.
Bijzonderheden of afspraken
worden met behulp van picto’s
omschreven en aan Emiel gege
ven. De verwantenraad en ortho
pedagoog is gevraagd om mee te
denken hoe de maatregelen in de
praktijk te kunnen uitvoeren. De
afstemming is nu beter op maat,
we hebben geleerd van de eerste
coronauitbraak.”
Toen Emiel weer op De Rotonde
ging wonen, werd het een nieuw

In de eerste coronaperiode liep Emiel
dagelijks meer dan 10.000 stappen.

Vrijwilliger
Marianne van de Bor is coach bij
Careander en bood aan om als
vrijwilliger iets met Emiel te gaan
doen. Ze zijn toen samen gaan
vloggen. Allebei maakten ze film
pjes over hun dag. Zo onderhield
Emiel zijn netwerk en leerde hij
nieuwe mensen kennen. Petra:
“Maatjes en vrijwilligers hebben
in deze periode veel voor cliënten
betekent. Het verrijkte Emiels
leven, het vergrootte zijn net
werk. Soms vind je een maatje
op een heel toevallige manier,
dat is het mooist.”
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doel dat hij in de weekenden niet
meer thuis zou komen om te
logeren. En dat is gelukt. Nu gaat
hij wel eens langs bij zijn ouders
voor een koffie of een borreltje,
maar dat is wat anders dan het
hele weekend logeren. “Als moe
der is het fijn om te zien dat Emiel
zijn appartement op De Rotonde
als zijn eigen huisje ziet, het is zijn
thuis geworden. Nu hij niet meer
alle weekenden thuis komt, heb
ben wij weer wat meer vrijheid.”

Mijn plan
Petra: “Emiel vult nu zijn eigen
weekenden in. Hij maakt afspra
ken om bijvoorbeeld samen met
iemand te eten, een visje te halen
of te wandelen. Het is heel fijn dat
hij nu zijn eigen agenda kan zien
en bijhouden in het programma
Mijn Plan. We lopen op een vast
moment in de week zijn agenda
door, dan weet hij precies waar
hij aan toe is. In het begin was
het wennen aan het systeem, en
riep het veel vragen op, maar nu
is hij er blij mee. Mijn Plan geeft
overzicht en structuur en dat geeft
veel rust, zeker in deze coronatijd.”
Zijn iPad en zijn telefoon waren
heel belangrijk voor Emiel in deze
tijd. Hij kent veel mensen waar hij
contact mee onderhoudt en het
was lastig toen deze wegvielen
door de lockdown. Magda: “Heel
veel mensen in Harderwijk ken
nen Emiel en zeggen hem gedag.
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Ik heb weer zin in deze dag!
Hij maakt heel makkelijk contact.
Emiel loopt altijd dezelfde rou
tes, hij heeft daar zijn geheime
plekjes waar hij vlog’s en foto’s
maakt. Hij is best een bekende
Harderwijker.” Magda: “Emiel
is altijd heel positief, mensen
worden blij van hem. Hij start de
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dag met: ‘ik heb weer zin in deze
dag!!’ Dat is zo mooi om te zien!
Emiel zit goed in zijn vel, en daar
gaat het om. Hij woont met ple
zier bij De Rotonde en daar zijn
we blij om.”

•

DIT VIND IK ERVAN
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CORRINNE EN ANJA
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INTERVIEW

“We hebben samen
een alternatieve
vierdaagse
gelopen”
Voor een aantal bewoners uit Ede was het gebruikelijk om in
het voorjaar mee te doen aan de wandelvierdaagse. Door het
coronavirus kon dat helaas niet doorgaan. Niet getreurd, er was
een alternatieve wandelvierdaagse.

C

orrinne: “We deden
ieder jaar aan de
wandelvierdaagse mee,
met heel veel ambu
lante cliënten, begeleiders en
vrijwilligers uit het steunpunt De
Boshoek. Bewoners en begelei
ders uit woonlocatie Carré sloten
aan. We hadden iedere keer een
grote groep deelnemers. Toen het
coronavirus uitbrak, zag ik online
een thuiseditie van de avondvier

daagse. Het leuke was dat je door
mee te doen een medaille kon
verdienen. Sommige cliënten doen
al meer dan tien jaar mee en ze
wilden dit jaar niet overslaan. We
hebben ervoor gekozen om met
de liefhebbers mee te doen aan de
5 km loop. Iedere keer kregen we
via de app een andere route en zo
konden we zelf bepalen wanneer
we deze gingen lopen. De voor
waarde voor een medaille was

Anja van Kooten
Woont zelfstandig
Krijgt ambulante begeleiding
Ede

Corrinne van
Pommeren
Coördinator Sociaal Domein
Ede
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komst geen defilé was. Normaal
gesproken staan er kraampjes
aan de weg waar vrijwilligers en
cliënten staan die niet meelopen.
Zij zorgen voor koffie, drankjes,
fruit en wat lekkers. Het is een
hele happening waar veel men
sen bij betrokken zijn. Dat was er
nu niet en dat maakte de bele
ving van de wandelvierdaagse
wel anders.”
Anja: “We konden nu in ons eigen
tempo lopen en dat was best fijn.
We liepen dit jaar met een klein
clubje. Brian, Elbert, Esther, Henk
en ik liepen mee. Bij toerbeurt
ging er een begeleider mee.
Dit jaar trakteerde Elbert op ijs
omdat hij jarig was. Dat maakte
het toch een beetje feestelijk.”

We konden nu ons eigen tempo lopen,
dat was best fijn.
Hele dagen werken én wandelen
is een beetje zwaar voor mij.”

Dit jaar was het anders

Corrinne: “Voor een paar van
onze deelnemers was het ideaal
dat ze niet vier dagen achter
elkaar hoefden te lopen. Als we
volgend jaar weer de mogelijk

dat de vier avonden binnen twee
weken gelopen moesten worden.”

Corrinne: “Wat iets minder gezel
lig was, was dat er bij binnen

Anja: “Voor mij was het prettig
dat ik niet vier avonden achter
elkaar hoefde te lopen. En wat ik
fijn vond, is dat het niet zo druk
was. Normaal lopen er zoveel
mensen mee, dat ik het zelf een
beetje té druk vindt. Ik hoop
natuurlijk dat de vierdaagse vol
gend jaar weer doorgaat, maar
dan wordt het voor mij best veel.
Ik wil dan wel meelopen, maar
dan neem ik een weekje vrij.

“Fijn dat begeleiders toch bij
mij op bezoek
kwamen”
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heid hebben om met een alter
natieve wandelvierdaagse mee te
lopen, dan doen we dat vast. Het
is ons goed bevallen.”

De Boshoek
Corrinne: “Wij organiseren
meerdere keren per week een
inloopactiviteit in De Boshoek.
Ambulante cliënten en buurtbe
woners kunnen elkaar hier ont
moeten. Een activiteit varieert
van een kopje koffie drinken,
spelletjes doen of een thema
avond over brandpreventie. Van
wege het coronavirus konden
deze activiteiten niet meer door
gaan. Voor de woensdagavond
bedachten we een alternatieve
activiteit en dat was wandelen.
De Boshoek is het vertrekpunt.
We lopen vanaf hier zo het bos
in. Dit werd meteen een mooie
oefening voor de wandelvier
daagse. We hebben zelfs boot
camp oefeningen gedaan.”

buiten mochten, heb ik dat direct
weer opgepakt. Soms voelde ik
mij een beetje eenzaam. Dan
belde ik heel vaak mijn vriend.
Dat was niet zo handig, want hij
moest wel gewoon werken. Ik
mocht niet eerder werken, omdat
ik astma heb en hierdoor tot
de risicogroep behoor. Gelukkig
mocht ik eind juni weer aan het
werk. Het was een stille tijd voor
mij.”

Sportcoaches
“Het leuke en positieve aan deze
tijd was dat de sportcoaches een
groot aandeel hebben gele
verd aan de sport- en beweeg
activiteiten voor de ambulante

cliënten. Met veel enthousiasme
kwamen ze regelmatig naar
Ede, iedere keer met een ander
programma. Iedereen was blij
dat ze kwamen en zo konden we
even de nare kanten het corona
virus vergeten. Het is jammer dat
ze nu niet meer komen. Het zijn
zulke leuke mensen!”, zegt Anja.
“Het was een feestje om op
die avonden te werken”, zegt
Corrinne. “De sportcoaches ver
dienen echt een compliment.”

•

Iedereen was blij dat de
sportcoaches langs kwamen.

Het was een stille tijd
Anja: “Ik moet eerlijk zeggen dat
ik de coronatijd in de lockdown
niet veel aan vond. Ik heb veer
tien weken thuis gezeten. Ik heb
gelukkig een hondje en ben bezig
geweest met het opruimen van
mijn huisje. Mijn buurvrouw en
ik keken wel naar elkaar om en
mijn vriend kwam ook wel eens
langs in de tijd dat het mocht.
Mijn sportprogramma stond twee
maanden stil. Toen we meer naar

59

KOOPLUST EN CORONA

Verkooppunten
Cadeauwinkel Piekado
Donkerstraat 32
Harderwijk
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Net effe Anders
Beekstraat 34
Elburg
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KIJK!

Mijn verhaal
corona raakt ons allemaal
CORRIE BOUTE | bewoner ‘t Schild
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BERT EN ANNEMIEKE
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INTERVIEW

“Om goed de
afstand te bewaren,
ga ik met een maatje
naar voetbal”
Bij binnenkomst staat Bert ons in zijn
voetbaloutfit op te wachten. Hij laat trots
zijn jas zien met de tekst ‘Scoremanager
SV ‘t Harde’ er op.

D

e groepsruimte in De
Steenrots, de woon
locatie waar Bert
woont, is feestelijk
ingericht. Bert was namelijk
gisteren jarig! Hij is 54 jaar
geworden en heeft dat gezellig
met de groep gevierd. De fami
lie kon er deze keer niet bij zijn.
“Dat doen we een andere keer”,
zegt Bert.

De ontmoeting
Annemieke en Bert blikken terug
op het moment dat zij elkaar
ontmoet hebben. Bert: “Ik kwam
Annemieke in de kantine van de
voetbalclub tegen. Ik kende haar
wel, zij is namelijk de moeder
van twee spelers uit het eerste
elftal. Ik vind het gezellig om met
iedereen te praten en maakte
een praatje met Annemieke.

Bert Blom
Bewoner De Steenrots
Scoremanager bij SV ’t Harde
‘t Harde

Annemieke Jolink
Maatje van Bert

63

Bij SV ‘t Harde denken ze er nog niet
aan om de score digitaal bij te gaan
houden. Dan zou Bert zijn baantje als
scoremanager kwijt zijn.

1,5 meter houden is soms
lastig
Bert: ”Ik vertelde dat ik niet
meer naar de wedstrijden mocht
zonder begeleiding, omdat ik het
lastig vind om afstand te houden.
Mijn zwager wilde best af en toe
met mij mee, maar hij kan niet
altijd.” Annemieke: “Toen ik dat
hoorde, vond ik dat we iets voor
Bert moesten regelen. Ik zat op
dat moment zonder werk, dus
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eigenlijk kon ik dat prima zelf
doen. Ik heb daar nu tijd genoeg
voor. Ik heb zelf binnen de GGZ
gewerkt, als begeleider in de
arbeidsmatige dagbesteding, dus
het omgaan met cliënten als Bert
is mij niet helemaal vreemd. Na
overleg met De Steenrots werd ik
het maatje van Bert. Ik heb goed
contact met De Steenrots. Ik voel
me hier heel welkom.”

Voetbalclub
Bert en Annemieke kenden elkaar
al, maar nu zijn ze maatjes. “Ik heb
gemerkt dat iedereen bij de voet
balclub Bert kent, hij hoort zo’n
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beetje bij het interieur van de club.
Bert kent bijna alle scheidsrech
ters van de KNVB en begint net zo
makkelijk een praatje met hen. Hij
stapt makkelijk op iedereen af, dat
vind ik echt knap van hem.”
Bert: “De meeste voetballers ken
ik. Ik weet ook in welk team ze
spelen. Ik ben groot fan van Ajax.
Ik ben nog nooit naar wedstrijden
van Ajax geweest. Dat is nog wel
een droom van mij, om daar naar
toe te gaan.”

Scorebord
Annemieke vertelt hoe een
middag met Bert er ongeveer

uitziet: “Als we aankomen bij de
club, weten we precies wat we
moeten doen. We gaan naar de
ontvangstruimte van de club om
ons in te schrijven en daarna
halen we de scorebordjes op
en zetten ze vast neer op het
verhoogde plateau, dat naast
het veld staat. Als de wedstrijd
begint, gaat Bert het plateau
op en houdt netjes de score bij.
Dat gebeurt nog handmatig, bij
elke score hangt Bert het juiste
bordje op. Bij SV ‘t Harde denken
ze er nog niet aan om de score
digitaal bij te gaan houden. Dan
zou Bert zijn baantje als score
manager kwijt zijn. En dat is niet
de bedoeling.”

“Een mooie
match”
Ik kan het anderen echt aanraden
dit te doen. Ik merk dat anderen
het erg waarderen dat ik dit doe.
Ze geven aan het graag een keer
te willen overnemen als ik een
keer niet kan.” Bert vertelt dat de
meeste bewoners van De Steen
rots een maatje hebben: “Dit is
best goed geregeld bij ons.”

elkaar om kunnen gaan. We heb
ben mooie gesprekken samen.”

G-Teams
SV ‘t Harde heeft dit jaar voor
het eerst twee G-teams. Een

Gastheer
In de pauze drinken ze samen
wat. Annemieke houdt in de
gaten dat er genoeg afstand
gehouden wordt. Omdat Bert
iedereen kent, is het voor hem
moeilijk om 1,5 meter afstand
te houden. Bert is naast score
manager ook nog eens gastheer.
Hij ontvangt alle uit- en thuis
spelers. Dat doet hij heel goed.
Bert voelt zich echt thuis bij de
club. Bert wordt erg gewaardeerd
door de club en hoort er echt bij.

Maatje
Annemieke: “Ik geniet zelf erg
van de momenten met Bert.
Ik had niet gedacht dat ik het
maatjesschap zo leuk zou vinden.

Bert wijst de weg
Als de club thuis speelt, dan
fietsen Annemieke en Bert samen
naar de club. Annemieke: “Als
we met de auto naar de uitwed
strijden gaan, wijst Bert mij de
weg. De route zit helemaal in zijn
hoofd, niet in die van mij.” Anne
mieke is binnen de voetbalclub
verantwoordelijk voor alle foto’s
van de wedstrijden en ze helpt
bij het vullen van de website. “Ik
loop al meer dan 25 jaar bij de
voetbalclub. Ik mis mijn werk,
zou graag weer een leuke baan
vinden. Voor nu doe ik vrijwil
ligerswerk. Ik vind het leuk om
met Bert om te gaan. Ik ontdek
langzaam hoe we het beste met
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aantal bewoners van woonloca
tie Heidestate voetballen ook in
die teams. Veel vrijwilligers, ook
Bert en een aantal bewoners van
Heidestate, helpen mee met de
voorbereidingen van activitei
ten, zoals de vlooienmarkt. Daar
komen meer dan 22.000 bezoe
kers op af. Annemieke: “Door
het organiseren van deze markt
verdienen we geld voor de club.
We kunnen de kleedkamers en de
kantine van dat geld opknappen.
‘t Harde is een heel betrokken
gemeente. Er is saamhorigheid
en iedereen mag meedoen.”

De club

Vorige week heb ik van het eerste
team een bal met handtekeningen
gekregen.
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Het wordt tijd dat we eens gaan
kijken waar Bert en Annemieke
hun zaterdagen doorbrengen.
Annemieke en Bert rijden met
de fiets voor ons uit. Enthou
siast laat Bert zijn club zien.
Een club waar nu volop door
de vrijwilligers wordt gewerkt.
De lijnen worden getrokken,
bladeren weggeblazen en de
reclameborden worden schoon
gemaakt. Bert en Annemieke
laten de verbouwde kleedka
mers zien en het materialenhok
waar de kist met scorebordjes
staat. Aan alles kun je merken
dat zij beiden plezier beleven
aan de wekelijkse uitjes op het
voetbalveld. Ze hopen dat de
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corona een beetje wegblijft.
Ze moeten er niet aan denken
dat de wedstrijden niet door
kunnen gaan. Door de nieuwe
maatregelen mag er niet meer
gevoetbald worden, maar Bert
en Annemieke hebben afgespro
ken op zaterdag samen te gaan
fietsen. Zo vervelen ze zich niet
op zaterdag.
Op de valreep vertelt Bert:
“Vorige week heb ik van het
eerste team een bal met alle
handtekeningen van de spe
lers gekregen. Ik werd echt in
het zonnetje gezet. Ik ben daar
super blij mee.” Vol trots laat
Bert zijn bal zien. Alle spelers
kent hij natuurlijk persoonlijk.

•

KIJK!

Mijn verhaal
Een luisterend oor
Aafke Marie, Aart, Agnes, Anke, Carolien, Christine, Daniëlle, Dieke, Doreen,
Esther, Jacoline, Jacqueline, Karin, Marianne, Marie-Anne, Maryse, Mathilde,
Regina, Sietske en Wildine zijn luistercoaches geweest.
Een luistercoach kan veel betekenen. In de eerste coronaperiode kwam er veel
op medewerkers af. Voor jezelf zorgen is soms makkelijker gezegd dan gedaan.
De luistercoaches hebben zo veel mogelijk medewerkers in deze periode
gebeld. Gewoon vragen hoe het is. Het is belangrijk om oog en oor voor elkaar
te houden. Het kan ook fijn zijn als er ruimte is voor jou en jouw verhaal. Er zijn
heel wat gesprekken gevoerd, deze werden door zowel de luistercoaches als de
medewerkers als waardevol ervaren.
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JASMIJN
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INTERVIEW

“De bewoners
vonden het leuk
dat wij er waren”
Vanaf 2019 is Jasmijn Berendsen werkzaam
op De Schutse: “Ik heb hier mijn stage
gelopen en dat is mij zo goed bevallen, dat
ik ‘ben blijven hangen’.”

H

et was een enorme
omschakeling om te
werken met oude
ren in plaats van

kinderen.

De Schutse
De Schutse is een orthopedago
gisch dagcentrum voor kinderen
met een ontwikkelingsachter
stand of verstandelijke beperking.
Op deze plek worden kinderen

tussen de 0 en 18 jaar opge
vangen. Er zijn zeven groepen.
Kinderen worden geplaatst in een
groep waar zij het beste passen.
“Ik werk met een team van vier
vaste medewerkers op groep
Oranje. Alle groepen werken met
een vast team, dat is goed voor
de continuïteit. We vinden het
voor de kinderen belangrijk dat
zij zo veel mogelijk door vaste
vertrouwde begeleiders onder

Jasmijn Berendsen
Begeleider
Orthopedagogisch
Dagcentrum De Schutse
Harderwijk
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De Schutse is echt mijn plekje,
hier hoor ik thuis.

steund worden. Om ons team ligt
een schil van vaste flexwerkers.
Dit werkt heel prettig. Ik ben zelf,
naast vaste medewerker, ook
flexwerker bij De Schutse. Samen
zijn we een heel hecht team. We
maken veel mee met de kinde
ren en hun ouders. De meeste
kinderen hier zijn rolstoelafhan
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kelijk en hebben speciale zorg
nodig. Wij volgen dan ook veel
trainingen voor risicovolle en
voorbehouden handelingen als
maagsonde, pechsonde, zuurstof
en e
 pilepsie.” Trainingen hierin
worden regelmatig herhaald.

Lockdown
Tijdens de eerste lockdown werd
in eerste instantie De Schutse
helemaal gesloten. Medewerkers
werkten in het begin gewoon
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door en konden in die periode
achterstallige klussen oppakken.
Al snel gingen voor kinderen van
ouders met cruciale beroepen
twee groepen weer open. “Ik heb
zelf niet op die groepen gewerkt.
Ons team werd overgeplaatst
naar ‘t Schild, daar hebben we
drie maanden gewerkt. Dat was
een enorme omschakeling; we
gingen van de zorg voor kinderen
over op de zorg voor ouderen.
Van het aanbieden van dagbe

steding naar het begeleiden in de
woonvorm en van vaste diensten
naar wisseldiensten.”

Het was voor Jasmijn heel
erg wennen omdat ze het niet
gewend was om op een woon
locatie te werken. “Verzorging
ben ik wel gewend, maar met
ouderen, weekenden werken en
wisselende roosters helemaal
niet. We moesten direct aan de
bak. Gelukkig mocht ik de eerste
diensten samen met een col
lega draaien en later werden er
inwerkdagen georganiseerd. In
mijn eentje een dienst draaien
vond ik best pittig en spannend.
Gelukkig werd Plancare al snel
voor ons open gezet, zodat we
de cliëntinformatie en de over
dracht konden lezen.”

anders ingeschat. Ze vonden
het leuk dat wij er waren. We
hebben ons deze periode zo goed
mogelijk ingezet en het beste van
de situatie gemaakt. Gitaar mee,
muziek maken, lekker kletsen
met de cliënten, we hebben ons
goed met elkaar vermaakt.” De
eerste ochtenddienst alleen staat
haar nog goed bij: “Ik vond het
een hele verantwoording. Op een
gegeven moment moesten de
bewoners op hun kamer blijven.
Het was sneu om te zien dat de
ouderen eenzaam werden in hun
beperkte omgeving. Gelukkig
mochten ze later weer wande
len of buiten de groep koffie of
thee drinken. Ik heb van deze tijd
geleerd dat mijn hart echt ligt bij
het werken met kinderen. Met
kinderen ben je bezig met hun
ontwikkeling. Ik heb de kinderen
in deze tijd echt gemist.”

Inzet

Betrokkenheid

een keer gebeld. “Ook werden
er kaartjes gestuurd en soms
bouwpakketjes gebracht, zodat
de kinderen thuis wat te doen
hadden. In sommige gevallen
werd er thuis ondersteuning
ingezet. Voor sommige ouders
waren het zware tijden en was
dit nodig. Je kunt deze kinderen
niet een hele dag achter de iPad
zetten, ze hebben intensieve zorg
nodig. Naarmate het langer ging
duren, lieten ouders weten dat
het wel erg zwaar werd. Natuur
lijk vonden ze het fijn om hun
kind wat meer thuis te hebben.”
Andere kinderen konden door
de lockdown uitrusten en meer
hun eigen tempo bepalen. “De
rust heeft hen goed gedaan.
Om na de eerste lockdown naar
een groep met zeven kinderen
te gaan was voor hen best weer
wennen. Geluiden, prikkels, de
fysiotherapie die weer doorging:
het was een hele omschakeling.”

“De cliënten waren heel open,
dat verbaasde mij. Ik had dit

De ouders van haar groep op
De Schutse werden iedere week

Teamgevoel

Werken op een
woonlocatie

“Voor ouders
waren het
zware tijden”

“Als je met je eigen team op
een andere locatie gaat werken,
versterkt dit je team. Het heeft
ons team nog hechter gemaakt.
We moesten echt uit onze
comfortzone komen. We hielpen
elkaar met het bedenken van
activiteiten. Het was een leuke en
leerzame tijd. Maar De Schutse
is echt mijn plekje, hier hoor ik
thuis. Dat heb ik in ieder geval
van deze tijd geleerd.”

•
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MARJA EN RINSKE
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INTERVIEW

“Door corona
kon Rinske een
hele tijd niet
komen”
Toen Rinske met haar werk als begeleider
stopte, werd ze maatje van Marja. Eens in
de veertien dagen zien ze elkaar. Tijdens de
quarantaine was dat lastig.

M

arja: “In 2014 ben
ik in ’t Schild komen
wonen, ik woon hier
nu zes jaar. Hiervoor
woonde ik in Enschede. Ik vond
het in Enschede helemaal niet
meer fijn. Toen ging er een meisje
weg uit ‘t Schild. Mijn broer heeft
mij toen snel gebeld dat er een
kamer vrij kwam. Blij dat ik werd!
Toen ben ik helemaal naar Harder
wijk verhuisd. Ik vond de kamer

hier eerst zó klein, ik moest wen
nen, ik kende niemand en ik vond
het stil. Langzamerhand ging het
wonen hier steeds beter.” Marja
ging werken op de Schuilplaats,
bij de groep Meander. Daar leerde
ze ook mensen kennen. “Ik werk
wel vijf dagen in de week. Ik ga
papier vouwen en papier versnip
peren. De papiersnippers gaan dan
naar een fabriek waar er weer wc
papier van wordt gemaakt.”

Marja Brust
Bewoner ’t Schild
Werkt op de Schuilplaats
Harderwijk

Rinske Gerkema
Maatje
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van iemand te worden. Marja en
ik konden het goed met elkaar
vinden, het klikte. Vandaar dat ik
gevraagd heb of Marja het leuk
zou vinden als ik haar maatje zou
worden. We gaan samen naar de
stad, als het slecht weer is puz
zelen we in haar appartement.”
Rinske is ook wandelmaatje op
de Schuilplaats, iets wat ze met
veel plezier doet.

Bijzondere periode

Nu heb ik een mobieltje en kan ik
met mijn broer en schoonzus bellen én
met Rinske.

Thuis en op locatie
Rinske: “Wij kennen elkaar van
de groep Meander, daar heb ik
als begeleidster gewerkt. Toen ik
stopte met werken, was dat een
mooi moment om een maatje

“We konden
geen kant op”
74
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Marja glundert, want Rinske en
zij gaan straks samen de stad in.
Marja: “Ik heb hier speciaal vrij
voor genomen.” “We komen eens
in de veertien dagen op woens
dagavond bij elkaar en soms
spreken we een extra keer af”,
vertelt Rinske.
Door corona kon Rinske een hele
tijd niet komen. “Het was echt
vreselijk”, zegt Marja. “We konden
geen kant op, we konden niet uit
het appartement. We zaten echt
in quarantaine. Ik kon niet naar
mijn werk. Ik keek de hele dag
televisie, wat moet je anders?
Ik miste de Schuilplaats, maar
mocht er echt niet naar toe.”

Mobiel
Ook voor Rinske was het een
bijzondere periode. “Ik kon niet
langs komen, dus toen ben ik
met Marja gaan bellen. Soms
bracht ik een pakje voor Marja,
deed het in de brievenbus en dan
ging ik weer. Marja kwam weinig

van haar kamer af, ook niet als
er iets georganiseerd werd. Dat
was haar eigen keuze.” Marja:
“Het was een gekke tijd, we kon
den elkaar echt niet aanraken,
geen hand geven of knuffelen.
We mochten maar weinig hoor.
Iedereen had hier een mobieltje,
maar ik niet. Nu heb ik er ook
eentje en kan ik met mijn broer
en schoonzus bellen én met
Rinske. Dan hebben we tenmin

ste contact met elkaar. Het is een
heel mooi ding, maar ik moet nog
wel even leren hoe het werkt. Ik
zou het wel leuk vinden als er
een foto van Rinske op staat als
ze mij belt. Misschien kunnen we
leren beeldbellen, dan kunnen we
elkaar ook zien.”

van haar blijdschap. Het is fijn
dat ik dit kan doen voor Marja,
het geeft mij voldoening. Het
doet ons beiden goed, dat wij
elkaars maatje zijn. We wandelen
straks gezellig de stad in, ik ben
zo blij dat dat nu weer kan!”

•

Voldoening
Rinske: “Ik merk dat als Marja
geniet, ik ook geniet. Ik word blij

Ik merk dat als Marja geniet,
ik ook geniet.
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ARIE EN RITA
76

Mijn verhaal | corona raakt ons allemaal

INTERVIEW

“Het is nog
steeds een groot
wonder”
Arie en Rita vertellen over hun ervaringen
in de periode dat Francis ernstig ziek was
door het coronavirus. Zij woont op De Anne
Franklaan.

F

rancis heeft een ernstig
meervoudige beper
king, functioneert op het
niveau van een meisje
van negen maanden en heeft
intensieve zorg nodig.

Rita: “Francis heeft een prachtige
kamer van 12m2. In de coronacrisis
kwamen we erachter hoe beperkt
de kamer is als je in lockdown zit.
Francis heeft geen eigen douche

en toilet. Er staat een bed, een
kast en een zitzak en dat is het.”

Corona
Arie: “Er zijn vóór Francis meer
mensen ziek geweest op de
Anne Franklaan. Er werd toen
nog niet op corona getest.
Francis kreeg een oorontsteking
en had koorts. Er werd toen niet
direct aan corona gedacht. Haar
huisarts wilde haar laten testen.

Francis van der Marel
Bewoner Anne Franklaan
Harderwijk

Arie en Rita
van der Marel
Ouders van Francis
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naar het ziekenhuis moest. Maar
dat was eigenlijk helemaal geen
keuze. Francis heeft 24/7 uur
zorg nodig en dat kunnen zij in
het ziekenhuis echt niet bieden.
De enige optie die er was, was
op de woongroep blijven in haar
eigen kamer. We kregen direct
de vraag of we wilden naden
ken wat er moest gebeuren als
Francis zou komen te overlijden.
Dit ging allemaal telefonisch, zelf
konden we niet zien hoe het met
Francis ging.”

Paniek

Francis is nog niet helemaal de oude.

 rancis kreeg het “label” corona.
F
Op een gegeven moment waren
zes van de zeven bewoners ziek.
De toestand van Francis ver
slechterde en daarom werd zij
van de groep afgehaald en apart
op haar kamer gezet. Er werd
een camera geïnstalleerd om
toezicht te kunnen houden, Fran
cis heeft namelijk ook epilepsie.
Wij werden vooral telefonisch op
de hoogte gehouden omdat wij
niet bij haar mochten komen.”
Rita: “We hebben Francis regel
matig voor de deur zien staan,
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maar deze ging niet open. Zij
mocht er niet uit en wij mochten
niet naar binnen. Dit was hart
verscheurend. We hadden één
geluk, de kamer van Francis lag
aan de voorkant van de straat,
waardoor we stiekem door het
raam konden kijken.”

Keuzes
Op een gegeven moment ging
het zó slecht met Francis dat
de huisartsenpost werd gebeld.
Francis reageerde niet meer en
zakte steeds verder weg. Arie:
“Wij werden op dat moment
gebeld door de teammana
ger, met de vraag een keuze
te maken of Francis wel of niet

Mijn verhaal | corona raakt ons allemaal

Rita: “Wat heel erg was, dat
we tijdens dat telefoontje een
begeleidster op de achtergrond
hoorden roepen dat het hele
maal niet goed ging met Francis.
Toen was er zwaar paniek. Het
telefoongesprek werd afgebroken
met de belofte dat er heel snel
zou worden teruggebeld. Wat
was dat een heftig moment. We
zaten samen in een stoel, toen
één van de begeleidsters ons liet
videobellen met Francis. Francis
zakte op dat moment helemaal
weg. Toen we zagen dat ze
doodziek was, raakte ik compleet
in paniek. Ik riep nog: ‘Francis
wat gaan we doen?’ Arie: “Ik
ben toen gaan fluiten, en daar
reageerde ze een beetje op. We
hebben haar rammelaar gepakt,
haar favoriete speelgoed, en we
zijn gaan rammelen en ik ben
blijven fluiten.”

Vechten voor haar leven
Rita: “Op een gegeven moment
zagen we haar opleven. Het
was zo bijzonder. Het was een
Godswonder. We wisten niet wat
we meemaakten. Het leek erop
alsof ze vanaf dat moment is
gaan vechten voor haar leven.
Als we terug denken, denken we
dat de lange tijd alleen zijn voor
haar funest was, dat zij daardoor
steeds verder wegzakte. Stel dat
corona hier weer uitbreekt, wat
dan? Dit kunnen we niet nog een
keer meemaken en we gunnen
dat ook niemand anders.”
Wij konden dan stiekem door het
raam kijken.

Besef van corona
Arie: “Het maakt echt uit op welke
groep je kind woont, welk niveau
je kind heeft. Als mensen van dit
niveau vijf weken ‘opgesloten’
zitten, is dat echt verschrikkelijk.
De corona heeft er ingehakt, ook
bij de begeleiders. Er waren in het
begin niet voldoende bescher
mende middelen, het besef van
corona drong pas later tot velen
door. Er waren niet voldoende

tests, hierdoor zijn veel begelei
ders en cliënten ziek geworden.”
Rita: “Nu beseffen we dat het
gebouw te wensen overlaat. Het
kan niet waar zijn dat als het
weer misgaat, er mensen op zo’n
kleine kamer moeten blijven. We
hebben gesprekken gehad over de
afgelopen tijd. Het hele gebeuren
zat ons erg hoog en er zat ons het

“Rapportages
in ‘Mijn Plan’
zijn heel fijn”

nodige dwars. Het waren in ieder
geval gesprekken om van te leren
hoe het een volgende keer anders
kan. De gesprekken hebben ons
goed gedaan.”
Arie: “Een goed werkende
verwantenraad zou tot steun
kunnen zijn voor ouders. Zij zijn
de spreekbuis van alle ouders, zij
kunnen op verschillende vlakken
meedenken wat goed gaat en wat
beter kan. Met name in een tijd
als deze, is dat van grote waarde.”

Begeleiding stond altijd
klaar
Rita: “We hebben slechte nach
ten gehad. Vooral de eerste
nacht. Verschrikkelijk was dat.
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Alle medewerkers hebben enorm
hun best gedaan. Zij hebben
filmpjes en foto’s gestuurd en
stonden echt voor ons klaar.
Dat heeft ons er echt doorheen
geholpen, vooral het moment dat
Francis bij begon te komen.”
Arie: “We zijn dankbaar dat er
niemand is overleden op deze
locatie. We zien dat deze peri
ode voor velen traumatisch is
geweest. Wij konden nog voor
het raam staan om Francis te
zien, maar dat konden niet alle
ouders. Dit willen we echt niet
nog eens meemaken.”

Aangepast
Arie: “De regels zijn nu wat
aangepast. We mogen nu wel bij
Francis op bezoek gaan, maar
dan moeten we op Francis haar
kamertje of in de snoezelruimte
gaan zitten. Wij kiezen ervoor om
dan met mooi weer een stukje te
gaan wandelen. Eerder probeer
den we haar wel eens een uurtje
mee naar huis te nemen, maar
dat gaat echt niet altijd goed. We
merkten dan dat Francis weer
rustiger werd als ze bij Anne
Frank terug kwam. Dit is toch
haar thuis.”
Rita: “Francis is niet mijn eigen
dochter, zij is mijn ‘Bonusdoch
ter’. Mijn muisje noem ik haar.
Af en toe reageer ik misschien
een beetje fel, maar dat komt
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omdat ik zoveel om haar geef.
Zij kan zelf niets zeggen, wij
denken dat er meer in haar
omgaat dan wij weten. Ik vind
het heerlijk om bij de Anne Frank
te komen, het is een fijne groep
waar Francis in zit en er werken
geweldige begeleiders. Ik knuf
felde altijd met de bewoners,
maakte een beetje gekkigheid
met ze, maar dat kan nu even
niet meer. Het is een gekke tijd.”

Het laat ons niet meer los
Arie: “De zorg voor Francis zal
altijd bij ons blijven. Ook de
ervaring met corona en alles
erom heen laat ons niet meer los.
De gedachte zo dicht bij de dood
van je dochter te zijn, daarin
beslissingen te moeten nemen
als ouders, is verschrikkelijk.
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Voor de begeleiders moet het
ook verschrikkelijk zijn geweest.
Zij gaan zoveel met Francis om,
zij hebben een band met haar
opgebouwd. Het heeft tijd nodig
om dat te verwerken.”

Telefoon
Rita: “Als de telefoon gaat, krijgt
ons hart nog steeds een schok, je
gaat ervan uit dat de begeleiders
niet zo maar voor een praatje
bellen. De rapportages in ‘Mijn
Plan’ zijn heel fijn. Daarmee wor
den we op de hoogte gehouden
hoe het met Francis gaat. Het
was even wennen hoe ermee om
te gaan, maar nu is het helemaal
goed. Francis is nog niet helemaal
de oude, haar conditie is nog niet
op peil. Haar lichaam moet zich
weer gaan herstellen.”

•

KIJK!

Archieffoto

Mijn verhaal
Onze boevenbus
Ankie woont bij ‘t Schild in Harderwijk en heeft een gezellige band
met c hauffeur Gerrit. Ze hebben veel lol samen en houden allebei van
gekkigheid. Toen Ankie na de eerste coronaperiode eindelijk weer naar
De Schuilplaats mocht, had Gerrit zijn bus omgetoverd in een veilige omge
ving. Tussen de zitplaatsen was stevig plastic geplaatst en er was meer
ruimte gecreëerd. Ankie merkte deze veranderingen natuurlijk op, en vanaf
dat moment noemde zij de bus ‘de Boevenbus’. Gerrit rijdt iedere dag ‘zijn
boeven’ naar De Schuilplaats.
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INTERVIEW

“Gelukkig is het
dagactiviteiten
centrum weer
open”
Graag vertelt Harm Jan, teammanager bij
Careander meer over het ontstaan van de
stichting Careander Over Grenzen en hun
relatie met Maini Dibace in Roemenië.

“I

n 2004 is bij een
aantal enthousiaste
medewerkers van
Careander het idee
ontstaan om iets te willen bete
kenen voor de medemens met
een verstandelijke beperking in
het buitenland, met name in een
land waar de zorg niet zo goed
is geregeld als in ons land. We
zijn destijds, door al bestaande
contacten, terecht gekomen in

Harm Jan Kenter
Teammanager
Voorzitter van Stichting
Careander Over Grenzen

Roemenië, bij de Stichting Maini
Dibace in de stad Targu Mures.
Deze stichting beheert al bijna 25
jaar een dagactiviteitencentrum
en heeft sinds 2014 een kleine
woonlocatie voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Ook bij Maini Dibace hadden
ze te maken met het corona
virus en moest het dag
activiteitencentrum sluiten. Net

Voor meer informatie over
Stichting Careander Over
Grenzen kunt u mailen naar
h.kenter@careander.nl
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woonlocatie. Eens in de twee
jaar sturen we een transport met
kleding en andere materialen.

Betrokkenheid
Wat heel fijn is dat we hierin
gesteund worden door Care
ander. In de loop der jaren zijn
vanuit diverse locaties spon
soracties georganiseerd en ook
de bestuurders van Careander
hebben altijd een grote betrok
kenheid en support getoond. Zo
is Bert Brouwer vorig jaar mee
geweest op een werkbezoek en
hij was onder de indruk van de
inzet van de medewerkers daar.

Careander Over Grenzen heeft ervoor
gekozen om Maini Dibace duurzaam te
ondersteunen.

als hier werden de dagactivitei
ten gemist en ging men op zoek
naar alternatieve bezigheden
thuis of op de woonlocatie van
Maini Dibace.
Vanuit Careander Over Grenzen
zijn er acties opgezet om hen
financieel te ondersteunen in
deze moeilijke tijd.

Duurzame ondersteuning
Careander Over Grenzen heeft
er voor gekozen om deze stich
ting duurzaam te ondersteunen,
zowel op financieel als materieel
gebied. Je moet je voorstellen,
dat de overheid niet meer dan
20% bijdraagt aan het budget,
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de rest moet van plaatselijke
of buitenlandse donateurs
komen. De medewerkers bij
Maini Dibace zijn zeer betrokken
en hebben een groot hart voor
hun cliënten. Doordat wij het
dagcentrum en de woonlocatie
zelf bezoeken, zien we hoe goed
ze bezig zijn en met relatief
weinig middelen er het beste
van maken.

Acties
Gelukkig kunnen we vanuit
Careander Over Grenzen hier
een bijdrage aan leveren en
hebben we hen in de loop der
jaren met diverse acties kun
nen ondersteunen. Zoals een
rolstoelbus, een kaarsenmakerij
en een belangrijke financiële
bijdrage voor de bouw van hun
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Fondsen
Net als hier had de corona
pandemie grote gevolgen voor
Maini Dibace. Ook financieel.
De overheid stopte met hun bij
drage toen het dagactiviteiten
centrum sloot vanwege corona.
En ook al was dat maar 20%, dit
was een moeilijke tegenvaller.
Gelukkig kon Careander Over
Grenzen hen ondersteunen met
een extra gift. Deze was mede
mogelijk gemaakt door de spe
ciale Coronafondsenwervingsac
tie onder de medewerkers van
Careander.

Droom
Op dit moment krijgen 50 cliën
ten dagbesteding aangeboden
en is er een woonlocatie waar
12 cliënten wonen. Gezien de

wachtlijst is het hun droom om
een tweede woonlocatie te bou
wen. We willen hen hier graag bij
ondersteunen.
We hebben vanuit de zijlijn
gevolgd hoe zij de coronaperiode
zijn doorgekomen. Net als bij ons
waren (en zijn) de coronamaat
regelen streng. Tijdens de eerste
sluiting werden er alternatieve
activiteiten georganiseerd. In de
woonlocatie werd er in de tuin
gewerkt, koekjes gebakken en
spelletjes gedaan. We zien hierin
parallellen met Nederland. Geluk
kig is het dagactiviteitencentrum
weer open. Net als hier hopen we
dat dat zo blijft.

Er werden alternatieve
activiteiten georganiseerd.
Via de mail hebben we foto’s,
filmpjes en verhalen ontvangen.
Zo houden we in deze bijzondere
periode toch het contact met
elkaar. Gergely en Zsolt zijn cliën
ten van Maini Dibace. Zij vertel
len meer over de quarantaine
periode.

Gergely
Begeleiding: Wat is de quaran
taine, weet je het nog?
Gergely: Ja, ja, het was de
gevangenis!
Begeleiding: Wat heb je toen
gedaan?
Gergely: Toen sliep ik veel, ik
werd wakker, ik heb veel tv
gekeken en schoongemaakt.
Luisterde naar het nieuws en
hoorde dat er velen stierven.

Ik vroeg God om er een einde
aan te maken want het is
niet goed om opgesloten te
zitten in de flat, ik wilde naar
het platteland.
Begeleiding: Was er ook een
goede kant van de quaran
taine?
Gergely: Goede kant? Goede
kant? Goede kant? Zoiets
bestond niet.
Begeleiding: Wat denk je, wat
ga je doen als er een tweede
quarantaine komt?
Gergely: Als er weer quarantaine
zou zijn, wil ik iemand gaan
helpen met het werk in de
tuin of met het hakken van
hout.
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Zsolt
Begeleiding: Hoe was de quaran
taineperiode voor jou. Was je
bang?
Zsolt: Nee, ik was toen niet bang
en nu ook niet.
Begeleiding: Waarom heb je
besloten om in het huis te
blijven en niet naar je moe
der te gaan?
Zsolt: Omdat mijn moeder in een
flat woont, maar het Peterhuis heeft een erf en een
tuin. En ik had verplichtingen:
ik schilderde, kraakte walno
ten en elke avond gingen we
samen in gebed.
Begeleiding: Wat was er
slecht voor je tijdens de
quarantaineperiode?
Zsolt: Ik hou erg van werken,
maar het was verboden om
te gaan werken. Er waren
dingen die we niet konden
kopen, omdat ze niet in de
winkels verkrijgbaar waren.
(Opmerking: suiker, bloem
en olie waren voor een korte
periode niet beschikbaar.)
Begeleiding: Wat ga je doen als
er weer een quarantaine
komt?
Zsolt: Hetzelfde als voorheen. Ik
zal voorzichtig zijn en bid
den.

•
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Mijn verhaal
Careander Journaal
Met de lockdown in maart werden we er ineens mee geconfronteerd dat de
afstand tussen mensen groot werd. Hoe houd je dan toch een beetje c ontact
met elkaar? Een aantal enthousiastelingen binnen Careander bedacht een
oplossing in de vorm van het Careander Journaal. Iedereen kon filmpjes
insturen. Die werden gewoon met de telefoon gemaakt. Zo zie je op boven
staande foto Frank. Frank woont bij De Rotonde in Harderwijk en was een van
de presentatoren van het Careander Journaal.
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INTERVIEW

“Duidelijkheid
geven is
belangrijk”
Mart houdt van sporten en is enthousiast
over zijn werk. Er zijn de afgelopen
maanden veel activiteiten van Mart
weggevallen.

A

ctiviteiten die hij juist
zo graag doet, en daar
baalt hij best van.
Evelien had op het
moment van de lockdown even
geen werk en dat kwam achteraf
gezien goed uit zodat ze er in alle
rust voor Mart kon zijn.
Mart: “We zijn net goed en wel
weer aan de gang, en nu gaat
het restaurant van de Postka

mer en restaurant Eight voor de
tweede keer dicht. Nu kunnen we
wel naar ons werk, ook al is het
restaurant gesloten. We gaan nu
koken zodat mensen eten kunnen
afhalen. Minister Rutte heeft dit
keer expliciet genoemd dat de
dagbesteding geopend kan blij
ven. Dat gaf rust, dat was bij de
eerste uitbraak heel onduidelijk.
Tijdens de eerste uitbraak werd
de begeleiding van de dagbeste

Mart de Jonge
Werkt bij de Postkamer,
restaurant Eight in Nijkerk
en de Nije Veste
Nijkerk

Evelien de Jonge
Moeder van Mart
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de klompenpaden ontdekt, wan
delen en fietsen werd echt een
uitlaatklep om mijn frustraties
kwijt te raken.”

Boos
“Ik kon de persconferenties van
de minister-president niet zien
en niet aanhoren. Ik kan het
woord corona niet meer horen. Ik
was er veel mee bezig en moest
mij inhouden om niet steeds op
mijn telefoon te kijken hoeveel
besmettingen er waren. Ik was
soms zo boos en teleurgesteld
over alles, dat ik naar boven
ging, naar mijn eigen domein, en
met dingen ging gooien van nijd.
Wel met zachte dingen hoor”,
voegt Mart toe.

Ik schrijf raps waarin ik mijn emoties
kwijt kan.

ding ingezet op de woonlocaties,
dus was er te weinig begeleiding
over voor ons. Ik was wel welkom
bij restaurant Eight om daar
allerlei klusjes te doen, maar
daar mocht ik niet naartoe van
Careander. Ze wilden één lijn
trekken, dus hield het jammer
genoeg op voor mij.”

De eerste coronagolf
“De eerste coronagolf was voor
mij héél, héél moeilijk! Ik ver
veelde me, wist niet wat ik moest
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doen. Ik ben bijna vijf maanden
thuis geweest. Ik heb flink veel
Netflixseries gekeken. We hebben
wel een schema gemaakt, dat is
voor mij belangrijk, anders zat ik
veel te lang voor de buis.”

Jobcoach
“Met Heidi, mijn jobcoach, had
ik iedere week even contact. We
maakten samen een schema
waarin stond hoe laat ik op
moest staan en welke klusjes ik
in het huishouden moest doen.
Ik ging meestal samen met
mijn moeder lunchen en daarna
fietsen of wandelen. Pas daarna
ging ik series kijken. We hebben
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Dagbesteding geeft
structuur
Evelien: “Als moeder was het
heel lastig om Mart zo te zien, de
frustratie moest er gewoon uit,
en ik kon er geen andere situatie
van maken. Mart was vaak boos
en dat beïnvloedde de sfeer
in het hele gezin. We merkten
toen hoe belangrijk de dagbe
steding is. Het biedt structuur,
het geeft Mart een doel, het is
belangrijk voor hem om lekker
bezig te kunnen zijn. Gelukkig
was het mooi weer in die tijd,
en konden we er veel op uit. We
hebben veel spelletjes gedaan
om te proberen uit het negatieve
gevoel te komen.”

Vergeten groep
“Ik zit in de verwantenraad en
aan die contacten heb ik veel
gehad. Wij voelden ons als
ouders in die tijd een verge
ten groep. Dat hebben we wel
geventileerd. Het was voor
mij een geluk bij een ongeluk
dat ik tijdelijk geen werk had,
want voor de werkende ouders

is het een heel heftige peri
ode geweest. Je kind, die veel
ondersteuning nodig heeft, is
opeens hele dagen thuis. Het
geeft een machteloos gevoel,
dat je je kind tekort doet omdat
je werk ook de nodige aandacht
vraagt. Wij misten een stukje
aandacht en een luisterend oor,
met wie wij onze behoeften en

Ik zit hier op me kamer me boosheid van me af te schrijven
ik hoef alleen een paar woorden en kan alles voor je beschrijven.
Het is op dit moment een vervelende periode
Vanwege het corona ze zeggen pas op voor je oma
Ik zie hoe het virus mensenlevens afneemt.
Maar hun naaste zijn niet alleen op deze planeet
We leven met ze mee
Het virus heeft ook m’n verjaardag verpest
Want er konden geen mensen komen
Maar we doen het nog een keer over in de zomer ben blij als het
zover is gekomen
Ik bel elke dag met me vriendin
En dan heeft mijn leven weer zin
Met muziek kan ik mijn boosheid en me gevoelens uiten
het is heel rot want we mogen niet meer zomaar naar buiten
Ik word gek hier binnen
Ik moet elke dag wat nieuws verzinnen
Om de dag door te komen
Hopelijk is het Corona snel afgelopen
Dat is wat we allemaal hopen
En samen komen we hier door heen
Want we zijn nooit alleen.
En hebben elkaar om ons heen
Dus hou vol dat is wat we allemaal hopen
Je boy mc Mart dikke So naar jullie allemaal

frustraties konden delen. We
hadden dringend behoefte aan
activiteiten die thuis opgepakt
konden worden, dat had ons als
ouders geholpen. Videobellen
met elkaar zou ook geholpen
hebben. De cliënten hebben
elkaar ook gemist en hadden
behoefte aan onderling contact.
Gelukkig worden onze ervarin
gen nu meegenomen, blijft de
dagbesteding deze keer open
en lopen de activiteiten zo veel
mogelijk gewoon door.”

Vakantie
Mart: “Ik zou dit jaar voor het
eerst met een jongerenreis op
vakantie gaan, dat kon niet
doorgaan. Toen heb ik van dat
geld voor mijzelf een elektrische
fiets gekocht. Ik heb er heel wat
kilometers mee gefietst. Wat ik
wel fijn vond, is dat Heidi er voor
mij was. Als de persconferentie
was geweest, belde Heidi mij
een dag later op, omdat zij wist
dat ik het dan moeilijk had. Ik
had net een vriendinnetje, daar
kon ik niet mee afspreken. We
hebben toen maar via video
bellen contact gezocht.”

Uitgerust
Evelien: “Mart is gewoon
gewend om veel te doen en
van veel doen naar helemaal
niets was een grote overgang.
Ik merkte dat Mart wel meer
uitgerust was, en doordat hij
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 itgerust was, pakte hij de
u
dingen sneller en makkelijker
op dan voorheen. De gemeente
heeft er lang op aangedrongen
dat Mart, waar mogelijk, naar
het arbeidsproces begeleid
moest worden. Ik heb gemerkt
dat overvraging op de loer ligt
als Mart op zijn tenen moet
lopen. Het heeft ons doen
besluiten om versneld een WLZ
indicatie aan te vragen. Deze
situatie heeft laten zien hoe
belangrijk structuur is, alles
kwam versterkt naar buiten. We
waren lang dicht bij elkaar, we
maakten elkaar heel intens mee.
Ik heb gezien wat belangrijk is.
Structuur en regelmaat, maar
ik heb ook zijn sterke sociale
karakter gezien.”

Careander Journaal
Mart: “Ik keek graag naar de film
pjes van het Careander Journaal.
Ik kon daar zien hoe anderen met
de situatie omgingen. Ik heb zelf
ook meegewerkt aan het journaal
door mijn zelfgeschreven rap op te
nemen en in te zenden. Ik schrijf
de tekst uit mijn hoofd en kan er
goed mijn emoties in kwijt.”

Feest
Net voordat de tweede corona
golf begon, hebben we een klein
feestje gegeven in de tuin, om
toch nog een beetje de verjaar
dag van mij en van mijn zus te
vieren. Ik heb gemist dat ik mijn
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Ik heb mezelf een elektrische fiets
cadeau gedaan.
opa en oma kon knuffelen, mijn
kleine neefjes en nichtjes moch
ten dat wel. Ik vond het fijn hen
weer te zien.”

Genieten van de kleine
dingen
Evelien: “We hebben in deze tijd
geleerd van de kleine dingen te
genieten. Lekker fietsen, kof
fie mee en gewoon in Limburg
op vakantie in plaats van naar
het buitenland. We zijn door zo
intensief als gezin met elkaar
om te gaan, heel hecht gewor
den. We zijn veel meer op elkaar
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gericht en dat is echt mooi. Ik
ben heel veel dingen gaan waar
deren en kijk heel dankbaar naar
de dingen die ik wél heb en heb
gehad. Ik ben blij dat ik er voor
Mart kon zijn in deze tijd.”
Mart: “Als ik terugkijk en mag
zeggen wat ik belangrijk vind, is
dat ik duidelijkheid krijg, dat ik
weet waar ik aan toe ben.”

•
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Mijn verhaal
Allemaal aan de slag
In de eerste coronaperiode hebben de begeleiders van Shalom bij woonlocatie
De Steenrots dagbesteding gegeven. Zo konden de cliënten dagbesteding krijgen
in een voor hen vertrouwde omgeving.
Mooi om te zien dat op de groep Zonnegloren de oudere bewoners (van rond
de 90 jaar) met aanpassingen van de activiteiten ook konden aansluiten bij de
dagbesteding. Dit was voor De Steenrots een echte eye opener; want waarom
zou een ouder wordende cliënt van deze leeftijd geen dagbesteding meer kunnen
krijgen? Wij hebben ervaren dat dagbesteding voor alle bewoners, maar zeker ook
voor de senioren, een meerwaarde heeft.
De dagactiviteiten zijn aangepast aan de woonomgeving; de tuinen zijn opnieuw
ingericht met planten en persoonlijke creaties. Ook werd er arbeidsmatig werk
gedaan. Zo konden we veel bekende werkzaamheden aanbieden in een voor hen
veilige en vertrouwde omgeving.
Opvallend is dat in deze moeilijke tijd met veel onzekerheden, de cliënt flexibeler
is dan dat wij van tevoren konden inschatten.
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INTERVIEW

“Het is voor
mij als vrijwilliger
belangrijk om
betrokken te
blijven”
“Op het moment dat ik met pensioen ging,
wilde ik vrijwilligerswerk gaan doen. Ik was
op zoek naar een nieuwe, extra invulling
van mijn leven.”

I

k wilde graag iets betekenen
voor een ander. Blijven deel
nemen aan de samenleving
en het gevoel hebben dat ik
nog nuttig ben, vind ik belangrijk.
Ik heb 20 jaar als verzorgende
bij het verpleeghuis ’De Pol’ in
Nijkerk gewerkt. Dat is vooral
werken met ouderen. Nu leek het
mij leuk om iets met jongeren te
gaan doen. Ik ben zelf creatief,
dus een omgeving waar men cre

atief aan het werk is, past bij mij.
Ik hoorde over de Werkkamer en
dat leek echt bij mij te passen.”

Truus van Heteren
Vrijwilliger
De Werkkamer
Nijkerk

Ervaring opdoen
“Ik had nog niet eerder met
mensen met een verstandelijke
beperking gewerkt. Het verraste
mij dan ook dat zij zoveel talen
ten hebben. Geweldig om te zien.
Het is een groep mensen waar
ik blij van word. Ik moest leren
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Samen plezier maken
“We kunnen enorm plezier met
elkaar hebben en daarbij kan ik
ook iemand nog wat leren.
Ik heb Rick bijvoorbeeld leren
naaien, eerst op papier rechte
lijntjes stikken en zo steeds iets
meer. Rick was heel erg blij dat hij
weer iets nieuws geleerd had. We
gaan tussen de middag meestal
met de groep wandelen, er even
tussenuit. Dat zijn de mooie
momenten voor een gezellig
praatje. Voor mij is de dinsdag
een welkome onderbreking van
de week, ik stap lekker op tijd
op de fiets en heb een mooie,
nuttige invulling van de dag. Er
worden nu heel andere producten
gemaakt bij de Werkkamer dan
in het begin. Waar ik kan mee
helpen met de voorbereidingen,
doe ik dat graag. Lapjes knippen
of ideeën bedenken en er een
voorbeeld van maken. Zo maakte
ik thuis visjes van spijkerstof. Deze

Hopelijk kan ik op afstand iets voor
de Werkkamer betekenen.

hoe met de cliënten om te gaan.
Het was voor mij een spannend
en leerzaam traject. Het is mooi
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om te zien hoe we in de afgelo
pen tijd een speciale band met
elkaar hebben opgebouwd. Ik
heb geleerd dat ik niet te snel het
werk uit handen moet nemen,
dat zij met een beetje geduld
heel veel zelf kunnen.”
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hebben we later op de Werk
kamer veel gemaakt.”

Zorg voor elkaar
“Ik heb de laatste tijd inten
sief voor mijn moeder gezorgd.
Toen de zorg voor mijn moeder
weg kwam te vallen, kreeg ik
weer meer behoefte om iets te
doen voor de Werkkamer. In de
coronaperiode had ik thuis veel
aan werkvoorbereidingen voor de
groep kunnen doen. Maar er was
toen geen werk. Dat vond ik jam
mer, omdat ik graag iets te doen
heb. Ik heb zelf een kwetsbare
gezondheid en wil niet het risico
lopen om ziek te worden, niet
voor mijn gezin en niet voor mij
zelf. Ik kies er dan ook zelf voor
om nog niet naar de Werkkamer
toe te gaan, ook nu niet nu het
geopend is. Ik word emotioneel
als ik hen allemaal zie. Cliënten
willen graag dichtbij komen, soms
een knuffel geven, dat is voor mij
nu echt te risicovol. Ik kan er dan
ook beter niet naartoe gaan.”

“Een welkome
onderbreking
van de week”

Betrokken
“Het is voor mij als vrijwilliger
belangrijk om betrokken te blij
ven, ook al werk ik nu niet. Een
kaartje, een mail of een kort ver
slagje hoe het met de groep gaat,
maakt dat je op de hoogte blijft
en er een verbinding blijft. Ik was
blij met ieder kaartje of berichtje
dat ik heb gekregen vanuit de
Werkkamer. Ook al blijf ik op dit

Zo maakte ik thuis visjes
van spijkerstof.
moment voor de veiligheid thuis,
zet mij maar aan het werk! Hope
lijk kan ik op afstand iets voor de
Werkkamer betekenen.”

•
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ANDREA
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INTERVIEW

“In de eerste
periode vond ik
de onduidelijk
heid spannend”
Andrea kijkt op de eerste golf terug met
een mix aan gevoelens. Lastig aan de ene
kant, omdat iedereen zich aan de nieuwe
maatregelen moest houden, maar ook tijd
om het rustiger aan te doen.

A

ndrea weet nog goed
dat half maart alles
op slot ging. “Ik kon
niet meer naar De
Postkamer. Ik vond dat helemaal
niet erg hoor. Een beetje meer
vrije tijd vond ik wel fijn. Ik werk
normaal drie dagen in de week
en dat is echt mijn max. Ik vond
het wel lekker om wat meer vrij

te zijn. Mijn ritme veranderde
opeens. Ik bereid mij in mijn
hoofd normaal gesproken voor
op de dag en als iets dan anders
loopt, vind ik dat lastig.”

Andrea Geers
Bewoner Abrona
Amersfoort
Werkt bij Puur van ‘s Heeren
Loo en de De Postkamer
Tijdelijk bij Lot Eten en
Drinken
Amersfoort

Onduidelijkheid
“Het spannendst aan die eerste
periode vond ik de onduidelijk
heid. De eerste dag dat
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alles dicht ging, had ik officieel
nog niet gehoord of ik naar mijn
werk bij Puur kon. Er spookten
allemaal vragen door mijn hoofd.
De dagbesteding ging dicht, maar
is horeca ook dagbesteding?
Dat was niet duidelijk. Ik besloot
gewoon naar mijn werk te gaan.
Ik dacht, als ik niet hoef te wer
ken, loop ik weer naar huis. En
zo ging het ook. De begeleiders
hebben even een praatje met
mij gemaakt en toen kon ik weer
naar huis. Ik had achteraf gezien
hier graag wat meer duidelijkheid
over gehad.”

Treinreizen
“Ik mocht op een gegeven
moment weer naar De Postka
mer in Nijkerk, daarvoor neem
ik altijd de trein. Maar ik vond
de 1,5 meter afstand houden
lastig, vooral in de treinen en op
het station. Om mij te helpen,
kon ik tijdelijk in het restau
rant Bij Lot werken in Vathorst.
Omdat het dicht bij mijn huis
is, kan ik hier lopend of met de
fiets naartoe. Nu heb ik rust
omdat ik weet dat de 1,5 meter
gehandhaafd kan worden. De
Postkamer en Puur moeten het
even zonder mij doen. Dit vind
ik voor nu een goede oplossing.
Ik vind het ook leuk om bij Bij
Lot te werken. Ik wilde sowieso
graag in de toekomst een dagje
bij Bij Lot werken. Nu kan ik
alvast ervaren hoe het is om
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Werken Bij Lot is voor nu een
goede oplossing.
hier te werken en kan ik zelfs
aan doelen werken.”

Regels
“Mondkapjes vind ik best lastig,
ik krijg daar een beetje stress
van. Ik probeer mij namelijk zo
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goed mogelijk aan alle regels te
houden. Ik vind het heel frus
trerend als andere mensen zich

niet aan de regels houden. In
het begin werd de leiding van
mijn huis er wel eens moe van.
Ik wilde niet aan tafel eten als
de 1,5 meter niet gehandhaafd
kon worden. Het is gewoon
belangrijk dat iedereen zich er
goed aan houdt. De minister
president Mark Rutte heeft dit
gezegd, en dan moeten we ook
gehoorzamen.”

Handen wassen
“Wat mij het meest zal bijblijven
van deze crisis is de 1,5 meter
afstand en dat ik nog vaker mijn
handen moest wassen. Ik was
al zo vaak mijn handen en mijn
huid kan daar niet zo goed tegen.
Ik was ze al snel letterlijk stuk.
Het zit ook iets in mijn dwang,
dat handen wassen.
De begeleiding heeft wel gezegd
dat het niet meer hoefde, maar
dat was voor mij moeilijk, omdat
de minister-president het zelf
heeft gezegd. Het werd ook heel
onduidelijk: wanneer moet het
nu wel en wanneer niet?”

Zingen
“Als ik terugkijk op de afgelopen
maanden, dan kijk ik terug op
een periode waarin ik alles wat
rustiger aan kon doen. Ik heb
mijn oma vaker gebeld. In het
begin kon ik iets meer contact
met vrienden opnemen. Ik heb
ook veel televisie gekeken. Zo
kon ik mijn gedachten even stil

zetten. Als ik zing, kan ik ook niet
over van alles nadenken. Maar
zingen kan ik thuis niet zo veel,

dat is lastig voor mijn buren,
daar moet ik wel rekening mee
houden.”

•

“De 1,5 meter
afstand houden
is lastig”
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ALWINE EN NATASCHA
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INTERVIEW

“Herinneringen
aan deze tijd
maken mij best
emotioneel”
Natascha en Alwine herinneren zich nog
goed hoe op een zondag bekend werd dat
de dagbesteding ging sluiten.

N

atascha: “Die maan
dag daarna hebben
we op ’t Trefpunt
gewerkt om de cliën
ten van werkende ouders op te
vangen. Het was een bijzondere
sfeer, we waren van alles aan
het afronden en wisten niet waar
wij moesten gaan werken en hoe
lang het zou duren.”

Nieuw rooster
Alwine: “Aan het einde van de
middag kregen wij een rooster

toegemaild, waarin stond dat
ik de volgende dag direct kon
starten op woonlocatie De Linde.
Ik was daar nog nooit geweest.
Ik ging die volgende dag heel
positief en vol goede moed met
een tas vol knutselspullen naar
De Linde. Ik werd er door een
geëmotioneerde begeleidster
ontvangen. Er werd uitgekeken
naar onze komst, wij kwamen
als ondersteuning van het team
bij de dagbesteding voor de
bewoners.”

Alwine Bleijenburg
Begeleider ’t Trefpunt
’t Harde

Natascha van Enk
Begeleider ’t Trefpunt
’t Harde
Werkten in de eerste
coronaperiode bij
woonlocatie De Linde
Wezep
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mee die gevouwen moesten
worden. Doordat we er tijd voor
hadden, heeft Jan Willem leren
wikkels plakken om compost
zakken.”
Alwine: “Samen lunchen in de
binnentuin waren de speciale
momenten voor Barbera en Jan
Willem. Gelukkig was het mooi
weer en konden we dat vaak
doen. Het was voor Barbera hét
moment van de dag dat ze langs
het keukenraam liep en zij Jacco,
de kok, weer even zag. Zij is heel
gek op hem, ze koken op woens
dagmiddag altijd samen. Daar
vrolijkte zij altijd zó van op!”
Samen lunchen in de binnentuin
waren de speciale momenten voor
Barbera en Jan Willem.

Begeleiding op maat
Natascha: “Wij begeleiden de
bewoners die wij al kenden van
onze groep, dat maakte het voor
ons wat gemakkelijker. Bewoon
ster Barbera zat al twee weken
alleen op haar kamer toen ik bij
haar binnenkwam. Ze was emo
tioneel en moest echt eerst haar
verhaal kwijt. De eerste ochtend
hebben we dan ook veel koffie
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Heftig moment
gedronken en gekletst. Bewoner
Jan Willem wilde heel graag wer
ken. We hebben eerst kaartjes
gemaakt voor anderen en samen
met mensen gebeld die hij kende.
Jan Willem en Barbera hadden
behoefte aan ritme, maar alles
lag door de lockdown wel op
een lager pitje. We waren heel
intensief met hen bezig. Op een
gegeven moment moesten we
wel uitkijken dat de aandacht niet
té veel van het goede werd.”

Alternatieve dagbesteding
Natascha: “Op een gegeven
moment kregen Barbera en Jan
Willem weer behoefte aan wat
werk. Dus wij brachten zakken
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Barbera had Natascha en Alwine
in die tijd echt nodig. Haar enige
broer overleed aan corona, dat
had grote impact. Natascha:
“Wat ik een heel heftig moment
vond, was dat ik samen met
Barbera op het balkon stond toen
haar broer naar de aula gebracht
werd. Barbera heeft geen
afscheid kunnen nemen van haar
broer en heeft alleen telefonisch
contact met de familie gehad. Ze
was zo emotioneel, maar geluk
kig konden wij er voor haar zijn.
We hebben kleding uitgezocht
voor de begrafenis, met haar een
gedichtje geoefend dat zij graag
wilde voorlezen op de begrafe
nis. We waren heel intensief bij
haar en haar verdriet betrokken.

Een dag later stonden we weer
op het balkon, toen was haar
oom overleden. Barbera heeft
een heftige tijd achter de rug.
Het was voor haar een enorm
eenzame periode, ook omdat ze
haar vader niet mocht bezoeken
en andersom.”

“Het raakt mij
nog steeds”

Onderdeel van het team
Natascha: “Ondanks dat we een
heel fijne tijd hebben gehad op
De Linde, verlangde ik weer naar
mijn eigen werkplek. We zijn heel
goed opgevangen bij De Linde en
we hebben ons daar erg welkom
gevoeld. We voelden ons echt
onderdeel van het team van
De Linde. Alwine en ik hebben
enorm fijn samen gewerkt.
We kenden elkaar natuurlijk
wel, maar dit heeft onze band
versterkt. We zijn opener naar
elkaar geworden. Wij konden
met niemand van ons team van
‘t Trefpunt delen wat wij mee
maakten.”

Emotioneel
Natascha: “De herinneringen
aan deze tijd maken mij best
emotioneel. Het raakt mij nog
steeds. Ik had zelfs moeite om
weer terug te gaan naar mijn
eigen werkplek. Ik heb het nu
weer opgepakt hoor, maar als ik
terugdenk aan die tijd, dan was
het wel heel intens, heftig, maar
ook heel mooi. Het waren heel
gewone dingen die we deden,

maar voor Jan Willem en Barbera
zo belangrijk. Een kledingkast
uitzoeken, mee naar de fysio en
naar de begraafplaats. Wij zijn
best belangrijk geworden voor
Barbera en Jan Willem. Veel
mensen leefden met hen mee.
Beiden hebben enorm veel kaar

ten ontvangen. Barbera kreeg
wel 103 kaarten, daar was ze
super blij mee.”

Jarig in coronatijd
Alwine: “Jan Willem was in die
tijd jarig. Vanuit de voetbal
club WHC uit Wezep deden ze
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oproepjes om vooral een kaart
te sturen naar Jan Willem. Hij is
een bekende voetbalfan, haast
een fenomeen bij die club. Hij
kreeg meer dan 200 kaarten, die
overal vandaan leken te komen.
Wat een heel mooi moment was,
was dat Jan Willem voor het
eerst een raambezoek mocht
ontvangen. Zijn familie vond
dat zijn vriend als eerste mocht
komen. Zij zijn écht hechte
vrienden. Het was zo mooi om bij
het moment te zijn dat zij elkaar
weer voor het eerst sinds lange
tijd zagen.”

Kijken bij een woonlocatie
Terug naar het werk
Natascha: “Toen de lockdown
achter de rug was, was het best
weer gek om naar ons eigen
werk te gaan. Daar had iedereen
behoefte om ervaringen te delen,
veel te praten. We zagen dat
cliënten meer uitgerust waren.
Dit komt doordat ze geen prikkels
hoefden te ervaren door het
vervoer met de bus. Eén cliënt
van onze groep heeft zelf corona
gehad en is nog steeds angstig.
Als we mondkapjes dragen schrikt
dat af.”
Alwine: “Wat het positieve was
van deze tijd, is dat er genoeg
en oprechte tijd voor Jan Willem
en Barbera was. Onze komst
betekende voor hen een hoog
tepunt van hun dag. Zij vonden
het fijn dat wij er speciaal voor
hen waren.”
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Natascha: “Wat voor ons een
mooie ervaring was dat we een
kijkje mochten nemen in de
woonlocatie, dat vond ik prach
tig. Wij zouden het de begelei
ders van de woonlocaties gunnen
om eens bij ons te komen mee
draaien. Er is meer wederzijds
begrip en respect voor elkaar
gekomen, dat is gegroeid door
deze periode.”
Alwine: “Wat ik moeilijk heb
gevonden is, dat ik mij wel eens
alleen heb gevoeld. Er was bijna
geen contact met de collega’s
van ‘t Trefpunt, dat miste ik. Ik
voelde mij best eenzaam.”
Natascha: “Ik kon het wat makke
lijker loslaten en heb dat minder
gemist, ik zocht wel contact met
collega’s van De Linde. Ik kijk nu
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zeker met andere ogen naar het
werk op de woonlocatie, het was
een hele positieve ervaring. We
zijn beiden weggegaan met de
mededeling; ‘mochten jullie het
rooster niet rond krijgen, dan
kunnen jullie een beroep op ons
doen’. En dat is al eens gebeurd,
dat is een mooie meerwaarde van
deze tijd. Wij hebben gezien dat
de mensen in De Linde zo liefde
vol worden opgevangen, dat was
mooi om te zien en te ervaren.
Het is een heel fijn huis! Deze tijd
was voor ons een tijd van nieuwe
ervaringen opdoen en zien dit
niet als een periode die afgeslo
ten is, dit heeft vast een vervolg.
Dan zullen we anders, met meer
vertrouwen, zo’n periode ingaan
als we toen deden. Al met al
kijken we terug op een bijzondere
en leerzame tijd. Dit pakken ze
niet meer van ons af!”

•

KIJK!

Mijn verhaal
Het is begin april en Nederland zit net in de lockdown. “Moet onze kerkdienst door
gaan?” vraagt de predikant aan de leiding van G Friends. Er staat een aangepaste
kerkdienst op het programma van de Gereformeerde Kerk en de leden van de soos voor
mensen met een verstandelijke beperking (G Friends) krijgen altijd een rol in die dienst.
De leiding besluit om de dienst toch door te laten gaan en toen kwam onze locatie
“Het Anker” in beeld. Letterlijk! Want er werd een filmpje gemaakt om te laten zien
tijdens de dienst. In coronatijd hadden ook wij, net als diverse andere locaties van
Careander, de letters “Zorg voor elkaar” op het raam geplakt. En die letters k
 wamen
op het filmpje duidelijk in beeld.
De predikant vond dat zo’n mooi idee, dat “Zorg voor elkaar” het thema van de dienst
is geworden. Wij zorgen in coronatijd voor elkaar en we mogen erop vertrouwen dat
God zorgt voor ons. Altijd! Bijzonder om te ervaren hoe letterlijke zorg en christelijke
identiteit aan elkaar verbonden kunnen worden, ook in zo’n ingewikkelde tijd.

GEEKE JANSEN | Begeleider wooncentrum Het Anker
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CORONA LEKKERS

Verkooppunten
Net effe Anders
Beekstraat 34
Elburg
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De Postkamer
Kleterstraat 21
Nijkerk
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De titel zegt het al, deze speciale uitgave gaat over
persoonlijke verhalen van mensen binnen Careander.
Cliënten, medewerkers, vrijwilligers en verwanten
vertellen hoe corona hun leven geraakt heeft en
nog steeds raakt.
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De verhalen bieden troost en hoop, maar laten tegelijkertijd ook zien dat corona
ons stuk voor stuk voor een pittige opgave stelt. De rode draad door deze uitgave
is de impact die het op ieders leven heeft gehad.
Op de cover staan drie personen afgebeeld, een vrouw, een man en een kind.
Deze personen raken en overlappen elkaar, zoals deze verhalen en corona ons raken.
Tegelijkertijd laat het ook zien hoe onze wereld was. We konden elkaar aanraken,
knuffelen en vasthouden. Daarmee konden we elkaar troost bieden als het even
tegen zat. Door corona is bijna alles anders geworden.
Bijna, want als mensen blijven we altijd verbinding zoeken. We zoeken naar
nieuwe manieren om elkaars leven aan te raken. Elkaar ontmoeten en er voor
elkaar zijn is immers belangrijk voor ons allemaal. Laten we deze gedachte
meenemen in de periode die voor ons ligt. En laat de verhalen ons raken,
bemoedigen en steunen in deze tijd.
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