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Als u geeft voor identiteitsgebonden 
zorgverlening, doneert u niet alleen geld. 
U geeft Adullam de kans om kinderen en 
volwassenen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking die Bijbelse zorg en 
begeleiding te bieden die ze nodig hebben! 
Mogen zij op uw steun rekenen?

Draagt u 
mensen met een 
verstandelijke 

beperking een warm 
hart toe? Steun dan 

Adullam!

Mogen zij op uw steun
     rekenen in 2020?
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In 2020 wil Adullam € 1.111.500 extra besteden aan de zorg en begeleiding van de mensen 
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Een enorm bedrag, dat jaarlijks dankzij de 
trouwe hulp van velen bijeengebracht wordt. De in deze folder vermelde projecten verdienen 
allemaal uw aandacht; dankzij de variatie is er altijd wel een project bij, dat u aanspreekt. 

In deze brochure wordt u verder geïnformeerd over de concrete projecten. Welk project  
spreekt u aan en zou u willen steunen? De vermelde projecten zijn ook te volgen via onze  
website www.adullamzorg.nl/projecten. Maandelijks worden hierop de ontvangen  
gelden verantwoord. 

Bij vragen of opmerkingen neemt u contact op met Jan van Velthuizen, T 088 238 55 06, 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl.
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Thema: Extra aandacht voor de Bijbelse identiteit

Om aan te sluiten bij de Bijbelse levenswijze van de zorgvragers blijft Adullam extra aandacht 
geven aan de toerusting en handvatten voor dit belangrijke aspect van de begeleiding. 

Project: Aandacht voor identiteit Adullam Benodigd bedrag: € 247.000

Projectnummer: P010 Alle Adullam-locaties

Adullam biedt zorg en begeleiding vanuit Bijbelse overtuiging en levenswijze. Zowel de 
medewerkers als de zorgvragers met hun ouders/familieleden onderschrijven deze overtuiging 
en leven daarnaar. Hierdoor ervaren de zorgvragers een woon- en werkomgeving zoals 
thuis, wat voor hen een veilige omgeving is. Jaarlijks zet Adullam zich in om deze Bijbelse 
overtuiging te behouden en waar mogelijk het godsdienstonderwijs te verbeteren, tot heil van 
de medemens met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Met uw gift aan dit project 
steunt u Adullam in het hart van de organisatie.

Onze identiteit is u kostbaar. Helpt u mee?

Reactie op de methode ‘Door Woord en 
Geest’: Waardevol om met elkaar na te 
denken over het gebruik van de methode, 
en hoe het beste aan te kunnen sluiten bij 
het niveau van de zorgvragers.
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Concrete doelen voor 2020
• Zorgverlening aan zorgvragers die om principiële redenen niet verzekerd zijn.
• Nieuwe medewerkers ontvangen diverse identiteitstrainingen, waardoor de zorgvragers op 

identiteitsgebied eenduidig en op het juiste niveau begeleid worden.
• Afronding van de methode Bijbels onderwijs ‘Door Woord en Geest’. In 2020 worden de lessen 

voor het derde jaar definitief gemaakt en worden hiervoor illustraties ontwikkeld. Alle teams 
ontvangen een training voor het houden van de Bijbelvertelling.

Gerealiseerd in 2019
Nieuwe muziek en zang cd’s!

Muziek en zang sluiten vaak aan bij mensen 
met een verstandelijke beperking. Door 
muziek nemen ze kennis sneller tot zich of 
wordt een gevoel van harmonie ervaren. In 
2018 zijn de eerste cd’s uitgegeven, waarna 
er in 2019 twee nieuwe cd’s zijn samenge-
steld vanuit de ontvangen giften. “Ik vind 
het hele mooie cd’s” aldus deelnemer Laura 

Balkenende “De afwisseling van zang en 
muziek. Ik luister met veel plezier naar deze 
cd’s. De rust-en-ontspanning-cd vind ik één 
van de mooiste cd’s.  Ik hoop dat ik nog 
lang en met heel veel plezier mag blijven 
luisteren. Vindt het waardevol dat Adullam 
dit heeft opgezet, een cd die past bij de 
bundel, Muziek en Zang.”
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Thema: Betaalbare zorg

Gericht op de toekomst worden op diverse locaties belangrijke aanpassingen gedaan. Daarvoor 
zijn soms verbouwingen nodig. Zo blijft de zorg en begeleiding ook in de toekomst betaalbaar. 

Project: Zorgverlening klaar voor de toekomst benodigd bedrag € 112.500

Projectnummer: P012
Locaties: Kroonheim, Schoonsterheim, 
Lindenheim, Molenheim, Polderheim, 
Horstheim, De Klimop, De Klimboom

Adullam realiseert in de komende jaren op diverse locaties nieuwbouw, zowel voor wonen als 
voor dagbesteding. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de zorgvragers 
en de overlast zo beperkt mogelijk te houden, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Het 
gebruikelijke budget voorziet niet in deze meer-uren, terwijl Adullam deze zaken wel goed wil 
doordenken en voorbereiden. Met de realisatie van de woonvoorziening in Staphorst dient 
de tuin en het terrein zó ingericht te worden, dat de bewoners én deelnemers ervan gebruik 
kunnen maken. Wilt u hieraan bijdragen? 

Dankzij uw steun kan Adullam de zorgverlening klaarmaken voor de toekomst. 

Concrete doelen voor 2020
• Er is extra inzet nodig van de medewerkers en het management voor de voorbereidingen van 

de geplande nieuwbouw in Staphorst (woonvoorziening), Kroonheim (nieuwbouw wonen 
en dagbestedingsgebouw) en bij de woonvoorzieningen in Alblasserdam (Molenheim en 
Polderheim). 

• Het terrein rondom de nieuwbouw in Staphorst (woonvoorziening) wordt ingericht. Extra 
middelen zijn nodig om een tuinhuisje, bankjes en bijvoorbeeld een schommel te plaatsen.

• Bij de kinderdagcentra (KDC’s) zijn aanvullende middelen nodig: bij De Klimop in Zwolle 
vanwege de kleinschaligheid en bij het KDC van Maasheim ter oriëntatie op een integratie met 
een speciaal-onderwijsschool.
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Bij Kroonheim in Uddel en ook in  
Staphorst is veel voorbereidend werk 
verricht rondom de bouwprojecten. 
Dankzij de gelden uit de steunstichting 
is de extra inzet van de begeleiders 
niet ten koste gegaan van de zorg en 
begeleiding. KDC De Klimop is gestart! 
Dankzij extra bijdragen hebben de 

kinderen op het KDC de begeleiding 
ontvangen die ze nodig hebben. De 
groepsinrichting op Beekheim was 
sneller gerealiseerd dan verwacht, 
hierdoor is er in 2019 minder leegstand 
geweest dan begroot. Het uiteindelijk 
benodigde bedrag is lopende het jaar 
naar beneden bijgesteld. 

Gerealiseerd in 2019
Uitbreiding mogelijk gemaakt
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Thema: Vervoer vanwege de identiteit

Project: Vervoer benodigd bedrag € 225.900

Projectnummer: P018
Locaties: Muiderheim, Kroonheim, Maasheim, De 

Klimop, Veldheim, De Klimboom, Wilgenheim

Verschillende voorzieningen hebben te maken met structurele kosten voor het vervoer. Ouders 
en verzorgers kiezen bewust voor Adullam vanwege de identiteit. De ontvangen vergoedingen 
vanuit de overheid zijn echter al jarenlang niet toereikend voor het vervoer naar en van de 
dagactiviteitencentra. De regionale verspreiding van de zorgvragers maakt dat dit tekort 
vergroot wordt.
Alhoewel het grootste deel van het vervoer georganiseerd is met vrijwilligers, kunnen de 
vervoerskosten niet uit de exploitatie betaald worden. Om te voorkomen dat het vervoer 
bekostigd wordt met zorggeld, vragen we uw steun. 

Iedere kilometer kost € 0,79. Een rit met de bus is gemiddeld 41 kilometer. 
Hoeveel ritten neemt u voor uw rekening?

Concrete doelen voor 2020
• De gebruikte bussen kunnen 

onderhouden worden en indien nodig 
schaffen we een nieuwe bus aan.

• Alle overige vervoerskosten, zoals 
brandstof, worden betaald.
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Gerealiseerd in 2019
Vele kilometers mogelijk 
dankzij vele bijdragen

In 2019 is er ruim 729.000 kilometer 
gereden om alle deelnemers van en 
naar hun werk te brengen. Dankzij de 
vele bijdragen komen de kosten hier-
van niet ten laste van de zorg. Hartelijk 
dank hiervoor. Voor Muiderheim is een 
tweedehands bus aangeschaft. De 
bijdragen hiervoor kwamen van comi-
té Doornspijk en door het organiseren 
van een zangavond door ouders Van 
de Zande. De bewoners gebruiken de 
bus om naar hun werk te gaan vanuit 
Muiderheim.
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Thema: Zorgverbetering

Het verbeteren van de zorgverlening, om aan te blijven sluiten bij de behoeften van de zorgvra-
gers, vraagt voortdurend aandacht. 

Project: Betere zorgverlening benodigd bedrag € 72.000

Projectnummer: P020 Alle Adullam-locaties

Met uw hulp verbetert Adullam de zorgverlening. In 2014 begon Adullam met de ASBM-
begeleidingsmethodiek. Het is van belang om deze methodiek te blijven doorontwikkelen, 
zodat de zorgvragers steeds beter vanuit visie begeleid worden. Op 
Muiderheim wordt een aantal hulp- en leermiddelen ingezet, met het doel 
steeds betere begeleiding en zorg te verlenen. Mogen we met uw hulp 
onze zorgverlening verbeteren? 

Dankzij uw steun (nog) meer aandacht voor het welbevinden van de zorgvragers.

Concrete doelen voor 2020
• De ASBM-trainers werken samen met de leidinggevenden van diverse locaties aan een dooront-

wikkeling van de ASBM-zorgvisie. Binnen Adullam heet dit project: ‘Leiderschap in ontwikkeling’. 
• Muiderheim gaat aan de slag met het autismebelevingscircuit. Dit wordt gebruikt ter onder-

steuning van het leren kennen van de bewoners met autisme, om zo de 
begeleiding nog beter af te stemmen op de bewoners. 

• Aanschaf van medische zorghulpmiddelen ter ondersteuning van de medi-
sche zorg op Muiderheim. Hiermee kan sneller geanticipeerd worden op 
medische vraagstukken.

Gerealiseerd in 2019
Veiligere sanitaire 

ruimtes

Bij Beekheim zijn een aantal douches 
voorzien van een douchestoel en de 
toiletten van wandsteunen. Hierdoor 
kan er veilig gebruik gemaakt worden 
van het toilet en de douche. 
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Project: Betere werk- en ontspanomgeving benodigd bedrag € 147.000

Projectnummer: P022
Locaties: Muiderheim, Kroonheim, 
Maasheim, Horstheim, De Klimop, 

Veldheim, De Klimboom, Wilgenheim

Adullam biedt bewoners, deelnemers en logés een zinvolle dagbesteding, zodat ‘het gewone 
leven’ zoveel mogelijk ervaren kan worden. Deelnemers zijn bij Adullam op hun werk; we 
breiden het werkaanbod in 2020 verder uit. Op de kinderdagcentra ligt het accent op leren, 
voor zover mogelijk en passend, aansluitend op een schoolomgeving. Na het vele werken is 
ontspannen en bewegen belangrijk. Passend bij de mogelijkheden van de zorgvragers schaf-
fen we bewegings- of snoezelmateriaal aan. 

Beweegt u mee en steunt u dit project?

Concrete doelen voor 2020
• Zorgvragers kunnen deelnemen aan creatieve begeleiding, binnen het Adullam Atelier. In dit ate-

lier zijn deelnemers actief met onder andere schilderen, tekenen, boetseren en houtbewerking. 
• Er worden bewegingsmiddelen aangeschaft voor diverse groepen. Dat betreffen duofietsen 

en een belevingstafel.
• Voor diverse groepen willen we belevingsgericht snoezelmateriaal aanschaffen.
• De deelnemers op Samenzó zijn echt aan het werk; voor hen kopen we echte bedrijfskleding. 
• Op de kinderdagcentra investeren we in spelmateriaal en educatieve middelen, zoals thema-

kisten. Hierin zitten boekjes en materialen per thema (zoals herfst, familie en water). Dit draagt 
bij aan een betekenisvol dagprogramma voor de kinderen.

Gerealiseerd in 2019
Wasmachine en droger voor De Klimboom

Op De Klimboom is de wasmachine en 
wasdroger enorm goed ontvangen door 
Jorg. “Wat ik erg leuk vind op 
de Klimboom is de wasma-
chine. Ik vind eigenlijk alle 
wasmachines erg leuk. Ik kan 
er zelf ook al de was in doen. 
Samen met de begeleider 
doe ik de wasmiddel er in 
en dan zetten we samen de 
wasmachine aan. Dat vind 

ik het allerleukste, want als de wasmachine 
aan staat, gaat die zo mooi draaien. Ik ga er 

dan lekker voor zitten en kijk of 
alle was goed wordt gewassen. 
Als de was klaar is, mag ik deze 
ook wel eens in de droger doen. 
Dan wordt de natte was weer 
droog. Helaas kan ik bij de dro-
ger niet zien of die mooi draait 
en daarom kijk ik liever naar de 
wasmachine. Groetjes, Jorg.
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Project: Innovatieve oplossingen benodigd bedrag € 13.200

Projectnummer: P024 Alle Adullam-locaties

In 2020 is het jaarthema van Adullam ‘extern oriënteren’. We vormen een platform dat zich gaat 
verdiepen in de (on)mogelijkheden van innovatieve zorgoplossingen. Het doel is nuttige oplos-
singen toe te passen, die kunnen bijdragen aan een efficiëntere werkomgeving. Hierdoor kan 
meer tijd besteed worden aan andere zorgtaken.

Dankzij uw steun kan Adullam blijven 
ontwikkelen, zodat uiteindelijk de 
zorgvragers profiteren!

Concrete doelen voor 2020
• We starten met een platform om technolo-

gische mogelijkheden en ontwikkelingen 
binnen de zorg te volgen. Hieruit volgen 
adviezen en voorstellen, die gebruikt kunnen 
worden op de voorzieningen.

De jongerenvereniging van de HHK uit 
Maartensdijk heeft in 2019 een stam-
pottenmaaltijd gehouden waarvan de 
opbrengst bestemd was voor een duo-
fiets. Deze duofiets is overhandigd aan 
woongroep Adelaar op Kroonheim. De 
bewoners zijn er zeer blij mee.

Gerealiseerd in 2019
Duofiets voor 
bewoners Kroonheim
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Project: Extra zorg voor zorgvragers benodigd bedrag € 84.600

Projectnummer: P026 Locaties: Kroonheim, Maasheim

Sommige zorgvragers hebben extra zorg en begeleiding nodig. Deze zorg wordt niet in alle 
gevallen door de overheid vergoed. Samen met ouders en andere specialisten wordt de nood-
zaak om deze zorg te bieden vastgesteld. De betreffende zorgvragers zijn echt gebaat bij deze 
aanpak. Echter, financiële middelen zijn hiervoor niet beschikbaar. 

Draagt u bij aan deze extra zorg en begeleiding?

Concrete doelen voor 2020
• Aan een aantal zorgvragers verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan aan bekostiging 

ontvangen wordt. Dat betekent extra inzet van medewerkers, wat niet wordt vergoed.
• De financieringsvorm PGB is in sommige gevallen niet toereikend voor de door de zorg-

vragers benodigde zorg en begeleiding. Vanuit dit project wordt deze zorg en begeleiding 
gewaarborgd. 

• Extra personeelsinzet, zodat de kerkgang op zondag mogelijk is.
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Project: Ontwikkeling medewerkers benodigd bedrag € 165.600

Projectnummer: P027 Alle Adullam-locaties

Onze zorgvragers verdienen goede zorg. Daarvoor hebben we medewerkers nodig, die hun 
werk met passie uitvoeren en de zorgvrager daarbij centraal stellen. Nieuwe medewerkers, 
die opnieuw het werk in de zorg oppakken (herintreders) of vanuit een ander vak de overstap 
maken (zij-instromers), zijn welkom bij Adullam. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt heeft 
Adullam te maken met meer herintreders en zij-instromers dan voorgaande jaren. Dat vraagt 
extra budget voor opleidingen. Adullam start in 2020 een zogenoemde VIC Workhome op 
Kroonheim. In de zeer intensieve begeleidingsgroep zijn extra middelen nodig voor trainingen, 
intervisie en behandeling. 

Draagt u bij aan de ontwikkeling van deze medewerkers?

Concrete doelen voor 2020
• Opstarten van een VIC Workhome op Kroonheim, met daarbij de doorontwikkeling van de 

medewerkers. 
• Opleiden van herintreders en zij-instromers.

Gerealiseerd in 2019
Motomed voor Maasheim

Tijdens een gezellig avondje heeft comité 
Krimpen aan den IJssel een MOTOmed met 
fietslabyrint overhandigd aan de bewoners 
van Maasheim. Met de motomed kun je van-
uit een rolstoel fietsen met een realistische 
fietservaring. Hierdoor hebben bewoners het 
gevoel hebben dat ze er echt op uit gaan. 
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Thema: Zorguitvoering

Adullam biedt zorgvragers extra zorg en begeleiding waar de ontvangen bekostiging dit niet 
toelaat. Dit komt bijvoorbeeld doordat Adullam op sommige plekken te maken heeft met klein-
schalige groepen.

Project: Extra begeleiding bij zwaardere zorg benodigd bedrag € 43.500

Projectnummer: P025
Locaties: Schoonsterheim, 

Lindenheim, De Lindenhof 

De woonvoorzieningen in Staphorst ontvangen extra financiële ondersteuning omdat er ver-
houdingsgewijs meer medewerkers ingezet worden voor de nachtdienst. Dat zorgt voor een 
betere veiligheidsbeleving van zowel de zorgvragers als de medewerkers.

Draagt u bij aan deze 
extra begeleiding? 

Concrete doelen voor 2020
• Extra nachtaanwezigheid wordt  

ingezet, waar dat vanuit de reguliere  
bekostiging niet mogelijk is.

Gerealiseerd in 2019
Veiligheid tijdens de nacht

Door de kleinschaligheid van de twee 
woonvoorzieningen in Staphorst kiest 
Adullam voor de inzet van een extra 
nachtdienst. Dit komt de veiligheid 
en veiligheidsbeleving 
ten goede. Vanuit de 
bekostiging van de 
overheid wordt de in-
zet van de begeleiders 
betaald. Afhankelijk van 
de groepsgrootte en de 
begeleidingsvraag van 

de bewoners kunnen de begeleiders 
ingezet worden. De groepsgrootte op 
Schoonsterheim en Lindenheim is te 
klein om uit de reguliere bekostiging 

twee begeleiders in te zetten 
tijdens de nacht. Zonder 
bijdragen vanuit de steun-
stichting zou deze extra 
inzet ten laste komen van 
de dagelijkse begeleiding én 
dus ten laste van de directe 
zorg voor de bewoners. 
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