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Inhoud Voorwoord

Goed communiceren 
is niet altijd 
eenvoudig, maar wel 
van groot belang! 
Vaak hebben we 
onjuiste beelden 
van elkaar, omdat 
we geen echt 
contact hebben. In 
het artikel dat gaat 
over ‘contact met 
bewoners met een 
ernstig verstandelijke 
beperking’, wordt het 
belang van goede 
communicatie helder 
beschreven, maar 
ook hoe dit werkt in 
de praktijk. Neline 
en Jeanet geven een 
aantal mooie tips hoe 
je hiermee om kunt 
gaan!

Prachtig is de 
fotoreportage over 
Rein van Enk. Hij wil 
u graag meenemen 
in een doordeweekse 
dag. Rein nodigt u 
uit: "Kijk maar met mij 
mee!"

A. Prins
Raad van Bestuur
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Communicatie

Koningsdag op 
Wilgenheim

Een 
dag 
van…

Alina Suijker, Anne Zijlstra, 
Teunianne Aarsen, Marius Kerst
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Wie zal van zichzelf durven zeggen: ik ben oprecht van 
levenswandel? Wat houdt dat in? Wel, dat de dagelijkse 
praktijk van je leven toont, dat het je echt ernst is God 
ootmoedig te dienen in overeenstemming met Zijn 
geopenbaarde wil. Niet als een wettische zelfbehager 
en doe-het-zelver, maar als een ootmoedige en afhanke-
lijke beminnaar Gods (Ps. 97:6 berijmd). 
Het Hebreeuwse grondwoord beduidt: 
geheel, gezond, uit één stuk, onver-
deeld en waar. Het is een getuigenis dat 
we menigmaal lezen in de Schrift over 
de kinderen van God, want het is vrucht 
van de ware bekering. Job was oprecht. 
De kanttekenaar verklaart: eenvou-
dig, dat is, ongeveinsd in het geloof en 
vertrouwen op God en oprecht in de 
liefde jegens zijn naaste. Hij was geen 
huichelaar, alhoewel toch een zondaar. 
Hij vreesde de Heere echter met een 
oprecht hart, dus niet dubbelhartig, 
bedrieglijk. Hij openbaarde zich in zijn 
zichtbare dagelijkse levenswandel, zoals 
hij ook in het verborgene door God gekend was, waar 
menigmaal de verzuchting van Psalm 86:6a (berijmd) 
klinkt uit het bezwaarde hart. Oprecht zijn betekent niet: 
zonder gebrek zijn. In tegendeel: de oprechten struike-
len dagelijks in vele; juist de oprechte bevindt en belijdt 
dat. Door genade zijn ze echter wat ze zijn: waar voor en 
door God met hart en leven. Genade maakt een mens 
in beginsel waarachtig. Tegelijk hebben ze een leugen-
achtige oude mens. Het is de oprechte van hart die door 
ontdekkende en eerlijkmakende genade weet met smart 
en strijd: ik heb een dodelijk arglistig hart. Ook van Noach 
lezen wij dat hij oprecht was, waarbij de kanttekening 
luidt: Dat is, die in het ware geloof en in de vroomheid 
des levens ongeveinsd en zonder valsheid was. Meer zou 
vanuit de Schrift aan te halen zijn. 

Onze wandel
Oprecht worden we door de Geest van God en Christus, 
die het ware geloof met al haar vruchten in het hart 
werkt. Door het geloof alleen wandelen we met een 
oprecht hart in de wegen van de Heere. Zo’n hart is 

daartoe genegen en wil daar ook toe genegen gemaakt 
worden. Hoe menigmaal stijgt het gebed in deze Psalm 
op tot God om hem waar van binnen te maken en daad-
werkelijk het pad der geboden te doen gaan, daartoe 
genegen gemaakt te worden. Zij kennen de levensver-
nieuwende verbondenheid met de Ware Wijnstok Die 

Zijn levenschenkende en levenheiligende 
kracht doet ondervinden, zodat in de 
diepte vrucht mag worden gedragen die 
Hem verheerlijkt. Het neemt de worstelin-
gen en twijfelingen niet weg; nee gebre-
ken en zwakheid te over, maar toch: Heere, 
U Die alles ziet, mijn wandel is voor U niet 
verborgen! Zulken leggen hun hart gedu-
rig open voor de Heere: is er een schade-
lijke weg bij mij, Heere, breng mij door Uw 
tucht en kastijding op de eeuwige weg. 
Ze laten zich gewillig onderzoeken. Hun 
geweten legt een teer getuigenis af door 
de Geest der waarheid Die hen regeert: 
maar ik wandel in mijn oprechtheid (Ps. 
26). Wanneer ze de zonde plaats geven 

en zich laten verleiden, wordt dit beginsel verdonkerd, 
wijken ze af, gaan ze beleven dat ze van binnen verteren 
en verharden. Door Gods genade zullen ze opnieuw tot 
boetvaardigheid gebracht worden.

Een onmisbaar kenmerk
Wat getuigt ons geweten aangaande onze gezindheid 
ten overstaan van Gods Woord en wil? Is er een eerlijk en 
ernstig voornemen om naar al Gods geboden te leven 
en voelen we dan waar de schoen geestelijk wringt? Dat 
leert de Heilige Geest hen die in Christus door weder-
geboorte zijn ingelijfd. Zij gaan het door Zijn bediening 
beoefenen: de heiliging en toewijding van hun leven met 
geheel hun hart om Zijn eer te bedoelen, vanwege de 
liefde Gods in hun hart uitgestort. Het is het gebed van de 
oprechte: ‘Och, of wij Uw geboden volbrachten! Genade, 
o Hoogste Majesteit! Gun door ’t geloof in Christus krach-
ten, om die te doen uit dankbaarheid’. Die oprechtheid 
is een onmiskenbaar kenmerk van de wedergeboorte. 
Psalm 119 is een eerlijke toetssteen voor een waar gees-
telijk leven.

Overdenking

Welgelukzalig zijn 

de oprechten van 

wandel, die in de 

wet des HEEREN 

gaan.

Psalm 119:1

Psalm 119:1

Oprecht

Ds. A.J. Britstra, Maartensdijk
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Het is een zonnige, ietwat 
frisse lentedag. Op de 
kronkelende paadjes 

die langs woongroep de 
Zanglijster in Uddel zijn 
aangelegd lopen Teunie 

van Winkoop en Neline van 
Emous-van Hartingsveldt 

(23) samen een rondje. “Dat 
gaat goed zeg, Teunie!” 

complimenteert Neline de 
57-jarige bewoner. Teunie 

straalt: “Gaat goed,” herhaalt 
ze. Neline knipoogt. Het 

is een korte samenvatting 
van het contact tussen een 

bewoner en orthopedagoog. 
Want hoe doe je dat 

eigenlijk, in contact komen 
met een cliënt als een 

gesprek voeren (bijna) niet 
mogelijk is? Ja, hoe sluit 

je dan aan bij de bewoner 
en zijn behoeften? En wat 

kunnen buitenstaanders 
daarvan leren? “Ga met 

onze bewoners om zoals zij 
met jou omgaan. Zonder 
vooroordelen, vol liefde.” 

Tekst: Beppie van de Beek-Pellegrom    Foto’s: Kees van der Mark

“Ook al kunnen ze soms niet praten,    hun mimiek, hun lach: het is zo oprecht”

In contact met bewoners met een  ernstig verstandelijke beperking
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Sinds 1 januari jongstleden werkt ze 
als orthopedagoog bij Adullam, maar 
de voorgeschiedenis gaat verder terug. 
Want het was tenslotte het vrijwilligers-
werk bij Adullam, jaren terug, dat het 
vuurtje aanwakkerde om orthopedago-
giek te studeren. Neline kan er energiek 
over vertellen. En dat is fijn, want wat 
doen orthopedagogen nu eigenlijk bin-
nen Adullam en waarom is hun werk zo 
belangrijk voor begeleiders, deelnemers 
of bewoners van Adullam? Glimlachend: 
“Op een verjaardag is het inderdaad vaak 
moeilijk uit te leggen wat je werk inhoudt 
en hoe je werkdag eruitziet.” Maar toch 
speelt haar werk een sleutelrol in het ‘in 
contact komen met de bewoner of deel-
nemer van Adullam’. Want zeker wanneer 
er sprake is van intensieve begeleiding, 
kan dat een hele zoektocht zijn. “Hier bij 
ons op de Zanglijster wonen mensen die 
intensieve zorg nodig hebben en met wie 
een gesprek voeren of praten niet altijd 
mogelijk is,” legt Neline uit, “maar dat wil 
niet zeggen dat je niet met een bewoner 
in contact kunt komen. Juist niet! Alleen 
de manieren waarop zijn anders en het is 
voor begeleiders en voor mij als orthope-
dagoog, in de ondersteunende rol, steeds 
weer een zoektocht om te ontdekken hoe 
de bewoner dan communiceert.”

Aansluiten
Er is namelijk altijd sprake van commu-
nicatie, want evenals praten is gedrag 
ook een vorm van communicatie. Neline: 
“Als begeleider en als orthopedagoog 
observeer en analyseer je daarom steeds 
het gedrag van de bewoner: Wat zie je? 

Wat zou dat te betekenen hebben? Als je 
daarachter komt, kun je aansluiten bij de 
behoeften die onder het gedrag liggen.” 

Ze noemt een voorbeeld: “Vandaag kwam 
er nog een begeleider bij me om advies 
te vragen over een situatie die zich op 
dat moment voordeed. Ze zou met een 
bewoner naar de verkoopkar aan de weg 
gaan en ze zouden daarna in de moes-
tuin gaan werken. Halverwege bedacht 
de begeleider dat ze ook nog een prul-
lenbak uit de auto moest halen. Maar dat 
ging niet goed, want op die wending in 
het plan was de bewoner niet berekend. 
Dan is de vraag van haar op dat moment: 
Wat moet ik nu doen om weer goed 
te kunnen aansluiten bij de bewoner?” 
Neline wijst naar de deur: “Als een bege-
leider met zo’n vraag bij me aan de deur 
staat, probeer ik mee te denken, maar de 
begeleider zelf met een oplossing te laten 
komen.” Neline noemt vragen die op dat 
moment aan de orde zijn. “Zoals: ‘Waarom 
vertoonde de bewoner die reactie, denk 
je?’, ‘Wat heb jij gedaan wat dit gedrag 
zou kunnen oproepen?’ en vooral ‘Wat 
heeft de bewoner nu van je nodig, denk 
je, om weer te continueren in zijn dag-
programma?’ De begeleider weet daar 
vaak zelf al antwoorden op, maar heeft 
soms even iemand nodig die daarbij helpt 
of vanuit een ander gezichtspunt even 
nuchter meedenkt.” Ze lacht: “Nu lijkt het 
overigens alsof ik alleen maar de hele dag 
‘brandjes blus’, maar dat is niet waar hoor. 
Over het algemeen ben ik op overstijgend 
niveau bezig met ‘communicatie met de 
bewoners’. Indirect dus. Binnen Adullam 

H“Het is steeds 

weer een 

zoektocht om te 

ontdekken hoe 

de bewoner dan 

communiceert."

Neline van Emous

IN CONTACT MET

“Ook al kunnen ze soms niet praten,    hun mimiek, hun lach: het is zo oprecht”

In contact met bewoners met een  ernstig verstandelijke beperking
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A”Als ze 

woorden 

herhaalt, 

begrijpt ze 

niet goed wat 

je zegt.” 

Neline van Emous

werken we tenslotte met ASBM en probe-
ren we juist steeds meer dit soort situaties 
te voorkomen door anticiperend te werk te 
gaan. Door de communicatie te blijven ana-
lyseren en daar steeds op aan te sluiten in 
een onvoorwaardelijke ondersteuningsrela-
tie, kom je steeds dichter bij de bewoner en 
zijn behoeften en competenties te staan. 
Op die manier kun je continuïteit inbouwen 
en ervoor zorgen dat een bewoner zich ver-
trouwd voelt bij ons.” 

Succes-ervaringen
Haar contact met bewoners is dus vaak 
indirect, vertelt Neline. Adviseren in team-
vergaderingen over omgang met bewo-
ners is bijvoorbeeld ook een onderdeel 
van haar werk. “In een teamvergadering 
bespreken we een bewoner uitgebreid. We 
kijken dan samen of we nog goed aanslui-
ten bij de bewoner en zijn behoeften. En 
zo niet, wat kunnen we nog doen om dit te 
verbeteren? Als orthopedagoog kijk ik ook 
naar de getalletjes die in de rugzakjes van 
onze bewoners zitten. Wat is het niveau dat 
bepaald is bij deze bewoner? Is dat veran-
derd of stabiel gebleven? En zo niet, wat 

betekent dat dan in de communicatie met 
die bewoner?” De succes-ervaringen die de 
uitkomsten van zo’n vergadering opleve-
ren, maken haar werk extra mooi. “Als ik 
zie hoe begeleiders hun eigen analyses uit 
de beeldvorming toepassen in de praktijk 
en van hen hoor dat het effect heeft, ben 
ik blij. Niet in eerste instantie voor mezelf, 
maar vooral voor hen en de bewoners. Dan 
zijn we in de zoektocht naar de juiste aan-
sluiting met de bewoner een stapje dichter-
bij gekomen. Dat is toch mooi?” 

Maar gelukkig is niet álle communicatie 
indirect. Glimlachend: “Gelukkig niet! Ik 
geniet er echt van om zo nu en dan mee 
te eten met bewoners op de groepen. Dan 
zie je weer voor wie je het doet.” En een 
wandelingetje met Teunie over het ter-
rein draagt daar zeker aan bij. Want terwijl 
Neline in korte, duidelijke zinnen praat over 
de bloempjes in het gras, de mooie schoe-
nen van Teunie en haar werk op de boerde-
rij, zie je Teunie ontspannen. “Hoor je dat?” 
zegt Neline zacht, “als ze woorden herhaalt, 
begrijpt ze niet goed wat je zegt.” En dat is 
orthopedagogiek in de praktijk.

Teunie van Winkoop (57) woont op 
de Zanglijster en werkt overdag op 
activiteitenboerderij de Kroonhoeve 
in Uddel. Neline: “Teunies woord-
begrip functioneert op het niveau 
van een 2,5-jarige, maar haar woor-
denschat zit op het niveau van een 
4-jarige. Dat betekent dat Teunie 
door haar levenservaring zich heel 
veel woorden heeft aangeleerd. Dat 
is heel knap, maar ze kent daardoor 
dus meer woorden dan ze daad-
werkelijk begrijpt. Dat noemen we: 

aangeleerde communicatie. Een 
aandachtspunt voor begeleiders 
en anderen die met haar in contact 
komen, is daarom dat je haar niet 
moet overschatten. Gebeurt dit wel, 
dan geeft Teunie sociaal-wenselijke 
antwoorden. Manieren van com-
municeren die bij Teunie aanslui-
ten, zijn: praten in korte zinnen en 
gebruikmaken van associatie. Een 
kopje betekent ‘koffiedrinken’ en een 
plaatje van de boerderij betekent 
‘werken’.” 

Communicatie in de praktijk
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Jeanet werkt als teamleider op de 
locatie in Uddel. Een veelzijdige baan, 
waarin communicatie met bewo-
ners dagelijks een grote rol speelt. 
“In mijn werk als teamleider werk ik 
zowel op kantoor als op de groepen 
mee. Daardoor ken ik de bewoners, 
maar probeer ik ook vanuit een heli-
copterview naar het team te kijken. 
Ik probeer tijdens mijn werk op de 
groep bijvoorbeeld ook steeds te ana-
lyseren of de ondersteuningsplannen 
nog afdoende zijn.” Regelmatig heeft 
Jeanet een driehoeksoverleg met de 
instellingsmanager en Neline. “Met z’n 
drieën bespreken we dan, ieder van-
uit zijn eigen positie, het welzijn van 
de bewoners, hoe het team werkt en 
of er nog knelpunten zijn waar we de 
komende tijd aan willen werken. Als 
we bijvoorbeeld zien dat een bewoner 
ander gedrag vertoont, gaan we na 
wat die bewoner in zijn rugzakje heeft 
zitten, wat het ontwikkelingsniveau is 
en wat de behoeften van hem of haar 

zijn. En dan kom je direct bij de manier 
van communiceren die bij hem of haar 
past.” 

Niet afrekenen op gedrag
“Eigenlijk moet je in onze groepen 
qua communicatie op het laagste 
sociaal-emotionele niveau insteken,” 
vertelt Jeanet, “want er is veel aange-
leerd gedrag en dat zegt niets over 
het niveau van een bewoner. Neem 
bijvoorbeeld een bewoner die func-
tioneert op het sociaal-emotionele 
niveau van een kind van anderhalf 
jaar. Als je nagaat wat een kindje van 
anderhalf jaar begrijpt: dat zijn geen 
ingewikkelde vragen of complexe ver-
halen. Maar omdat onze bewoners er 
wel ouder uitzien dan bijvoorbeeld die 
anderhalf jaar is de kans op overvra-
gen al snel heel erg groot. Als je een 
bewoner overvraagt, kan het gevolg 
zijn dat er spanning komt. Zo iemand 
gaat tegen dingen aanschoppen, gaat 
terugpakken naar iets wat hij of zij wel 

Communicatie met 

bewoners met een ernstige 

verstandelijke beperking: 

Jeanet Huiskamp-Brouwer 

(45), teamleider van de 

Rietzanger en Zanglijster, 

praat er bevlogen over. 

En met passie: “Soms 

zeggen mensen tegen 

me: ‘Maar als mensen niet 

kunnen praten, is je werk 

toch saai?’ Dat vind ik zo 

bijzonder. Natuurlijk niet, 

mijn werk ís niet saai. Onze 

bewoners communiceren 

op hún manier en als je dat 

ziet, kun je daar oprecht 

genoegdoening uit halen.” 

IN CONTACT MET

• “Wees jezelf en ga je niet anders gedragen in de 
omgang met onze bewoners”

• “Ga met hen om zoals zij met jou omgaan: zonder 
vooroordelen, vol liefde”

• “Gebruik korte zinnen en praat over alledaagse, neu-
trale dingen: het weer, de mooie kleding van een 
bewoner. Complimenten doen het altijd goed”

• “De intonatie van je stem en je gedrag zeggen soms 

al genoeg. Als je vriendelijk praat en hen vriendelijk 
aankijkt, is dat soms al voldoende. Ook al begrijpen ze 
dan niet altijd wat je zegt” 

• “Stel je een vraag? Wacht dan ook op het antwoord. 
Geduld is belangrijk. Een bewoner moet soms lang 
nadenken over een antwoord. Soms je zie dat de 
vraagsteller dan alweer is weggelopen, dat maakt een 
bewoner onrustig of onzeker”

Tips van Neline en Jeanet in de omgang met bewoners 
met een ernstig verstandelijke beperking

“Onze bewoners zijn zo afhankelijk 
van hoe wij met hen omgaan”

Adullam Contact   |   7
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kan.” Goed signalen kunnen oppik-
ken en kunnen werken aan het 
opbouwen van een relatie zijn wat 
Jeanet betreft dan ook onmisbare 
vaardigheden als begeleider. En 
liefde en geduld natuurlijk, vertelt ze 
vol vuur. “Echt hoor, zonder dat kun 
je hier niet werken. Onze bewoners 
zijn zó afhankelijk van hoe wij met 
hen omgaan. Ik strijd ervoor dat we 
ze dat iedere dag geven, daar heb-
ben ze recht op! Het is zo belangrijk 
voor hen dat ze van je op aan kun-
nen. Je moet ze onvoorwaardelijke 
ondersteuning kunnen bieden en 
bewoners die boos worden even lief 
blijven vinden: hen niet afrekenen 
op hun gedrag. Dat is soms moei-
lijk, maar als je dat niet kunt, is het 
onmogelijk om hier te werken en 
met onze bewoners te kunnen com-
municeren. Natuurlijk, een relatie 
opbouwen kost tijd, dat besef ik. 
Maar met liefde en geduld als basis 
moet het kunnen. En als die relatie 
er is, is het in contact komen geen 
opgave, maar een uitdaging.” 
“Op mijn groepen is taal bijvoor-
beeld veelal niet functioneel, maar 
mimiek en sfeer wel. Ook al begrij-
pen onze bewoners de taal niet 
altijd, ze horen en zien wel aan de 
manier waarop iemand iets zegt of 
het prettig of akelig is. We maken 
veel gebruik van gebaren en verwij-
zers, oftewel: aangeleerd gedrag. 
Een bord betekent bijvoorbeeld ‘we 
gaan eten’. Door dat beeld steeds te 
herhalen en er tijd in te stoppen, slijt 
het erin. Net zoals wij gedachteloos 
kunnen schakelen in de auto.” 

Zoektocht
Een boodschap zenden en kijken 
of hij landt, samen zoeken naar een 
modus waarin de bewoner de bege-
leider begrijpt: het neemt soms heel 
wat tijd in beslag. Jeanet kan ervan 

genieten: “Als je ziet dat, soms na 
maanden, de bewoner en jij elkaar 
begrijpen, geeft dat zo veel ener-
gie! Je bent steeds maar bezig om 
het gedrag, bijvoorbeeld roepen 
of gillen, te analyseren en te kijken 
wat de hulpvraag erachter is. Als je 
dan op een moment komt waarop 
je ziet: ‘Hé, dit is de sleutel!’ kun je 
zo ontzettend blij zijn. Dan ben je 
een stapje verder en kun je lang-
zamerhand verder naar een vol-

gende stap.” Want iets omgooien, 
een schreeuw of gil, het is alles een 
vorm van communicatie. Jeanet: 
“De bewoner laat daarmee zien: ‘Ik 
heb je nodig, ik wil iets van je’. En 
dan is aan ons de taak om erach-
ter te komen wat dat dan is.” Ze 
noemt een voorbeeld: “Laatst had-
den we te maken met een bewoner, 
met het niveau van een baby van 9 

maanden, die steeds gilde tussen 
de happen eten door. Steeds als de 
lepel uit haar mond werd gehaald, 
begon dat opnieuw. Ze kan nage-
noeg niets zien, dus moet overal 
mee geholpen worden. Toen zei de 
orthopedagoog: ‘Maar als je kijkt 
naar een baby’tje van 9 maanden, 
wat doet die als het flesje steeds uit 
de mond wordt gehaald? Huilen, 
want dat baby’tje wil nog meer 
drinken. En dat was bij deze bewo-
ner ook het geval: die wilde in een 
sneller tempo haar bord leegeten.” 
Jeanet pauzeert even. “Zie je? Zo 
moet je dus steeds weer teruggrij-
pen naar het sociaal-emotionele 
niveau om een bewoner te kunnen 
begrijpen en daarop in te spelen.”

Oprecht blij
De mooiste ervaring in het contact 
met een bewoner, staat Jeanet nog 
helder op het netvlies. “We had-
den hier een bewoner met wie het 
ons niet lukte om goed contact te 
krijgen. Het werd niet helder wat hij 
wilde en dus konden wij daar niet 
op inspelen. Het bleef een zoek-
tocht, tot iemand op het idee kwam 
om één van zijn fotoboeken erbij 
te pakken. En toen hadden we het 
door: zijn contactmoment was foto’s 
kijken en alle namen van zijn fami-
lie opnoemen. Dat was zo’n mooie 
ervaring! Vooral voor die bewoner, je 
zag hoe hij opfleurde, wat een posi-
tief gevoel hem dat gaf. Nu kijken 
we elke dag met hem in zijn foto-
boek. Dat is zo mooi!” Hun mimiek, 
hun lach: het is alles zo oprecht. Ze 
kunnen niets forceren, ze zijn puur 
zichzelf. Dat vind ik ontzettend 
mooi.” 

E”En als die relatie er 

is, is het in contact 

komen geen opgave, 

maar een uitdaging.” 

Jeanet Huiskamp

IN CONTACT MET

Adullam Contact   |   9
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Drogisterij Pater
DROGISTERIJ • HOMEOPATHIE • PARFUMERIE • FOTO

 Servicepunt PostNL

• Geneesmiddelen
• Homeopathische geneesmiddelen
• Fytotherapeutische geneesmiddelen
• Vitamines en Voedingssupplementen
• Huidverzorging
• Baby verzorging
• Direkt klaar 10x15 of  15x20
• Via lab. alle maten en fun art.
• Direkt klaar, gecerti� ceerd voor 
 documenten
• Div. modellen, grote sortering
• Panty’s, Maillot’s, Kniekousen, 
 Sokken e.d.

Drogisterij art. 

Foto Kiosk  

Pasfoto

Sieraden  
Beenmode

Haarmode
Speelgoed

Woondecoratie
Div. kado art.

VRAAG NAAR ONZE VASTE KLANTENKAART!
Alle waardebonnen uit andere folders bij ons in te leveren

Rijksstraatweg 79  |  3921 AC Elst (Utr.)  |  Tel. 0318-472223



Saamhorigheid 
In de afgelopen maanden hebben 
we nagedacht over de toekomst 
van Adullam. Veel mensen heb-
ben daaraan meegedaan. We heb-
ben drie meedenkavonden gehad: 
in Barneveld, in Alblasserdam en in 
Staphorst. Ouders/vertegenwoordi-
gers, medewerkers en leden van de 
Raad van Advies gaven hun mening 
over de identiteit, de zorg aan bewo-
ners, deelnemers en logés, het per-
soneelsbeleid en de organisatie. Dit 
deden ze aan de hand van een aantal 
stellingen. De avonden werden door 
de betrokkenen echt gewaardeerd! 
Het geeft saamhorigheid om hier 

gezamenlijk over na te denken. Aan 
het einde van de avond konden de 
aanwezigen nog iets meegeven aan 
Adullam. Voorbeelden ziet u op de 
memo-blaadjes.

Aansluiting zoeken
Voor de zorg en ondersteuning aan 
de cliënten kregen we de raad: "Zet 
de cliënt en zijn behoeften centraal! 
Zo worden veel zaken veel min-
der complex. Cliënt en medewer-
kers varen hier wel bij!" Vanuit het 
Adullam-Schutse-BegeleidingsModel 
is dit een centraal thema, waar dit 
advies goed bij aansluit. Het echt 
kennen van de bewoner, deelne-
mer of logé; wie hij of zij is en het 
gesprek daarover met ouders of 
familie, die weten wie hun kind is. De 
zorg, ondersteuning en de organisa-
tie laten aansluiten op wat de cliënt 
nodig heeft; daar kunnen we als 
organisatie D.V. de komende jaren 
verder in groeien.

Vorm geven aan de zorg
De medewerkers van Adullam zijn 
degenen die de zorg echt 
vorm geven! Stabiliteit is 
heel belangrijk voor de 
bewoners, deelnemers 
en logés. Zij moeten 
de betrouwbare 
ander zijn. Verloop 

van personeel vraagt iedere keer 
weer om gewenning en een nieuwe 
relatieopbouw. De wens: "Graag 
meer mannen in de opvang en min-
der verloop", deel ik dus van harte! 
Meer mannen, maar ook vrouwen 
met levenservaring, die hun pubers 
hebben opgevoed, zijn bijvoorbeeld 
van harte welkom. En natuurlijk de 
oproep aan al die medewerkers van 
Adullam: ga niet weg!

Raad
De bovenstaande raad vond ik erg 
mooi: Godsvreze, liefde, aandacht. 
Is dit niet waar het in de kern in de 
zorg om moet gaan, nu en in de toe-
komst? Dat dit het werk van Adullam 

zou mogen stempelen, 
zo als die ook in Gods 

Woord is vervat: ’Gij 
zult liefhebben den 
Heere uw God met 
geheel uw hart en 

met geheel uw ziel en 
met geheel uw 

verstand’ en 
’Gij zult uw 
naaste lief 
hebben als 
uzelven’. 

 “Stabiliteit is heel 

belangrijk voor de 

bewoners, deelnemers 

en logés.”
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‘Verwaarlozen’. Dat werkwoord kent iedereen. Wat betekent 
eigenlijk ‘verwaarlozen’? Er zijn tal van synoniemen: geen 
acht slaan op, nalaten, verlaten, veronachtzamen, achteloos 
behandelen, vergeten. Verwaarlozen is ernstig verwijtbaar 
gedrag. Verwaarlozing kan betrekking hebben op voor-
werpen én op mensen. Maar nog meer. Het is ook mogelijk 
Gods Woord ernstig te verwaarlozen. 

Het Woord
Als voorzieningen worden verwaarloosd, heeft Adullam een 
probleem. Verwaarlozing. Dat kan ook mensen gelden. Het 
is wel zeer ernstig, als deelnemers worden verwaarloosd. 
Het is ernstig als personeel wordt verwaarloosd. En dat 
niet alleen omdat dan – en dat zeer terecht – de inspectie 
op de stoep zou staan. Hoe ernstig moet het dan toch wel 
zijn als Gods Woord wordt verwaarloosd? Gods Woord is 
kostbaar, want het is de geopenbaarde wil van de God van 
hemel en aarde. Gods Woord is betrouwbaar, want God is de 
Getrouwe. Dat kostbare en getrouwe Woord verwaarlozen! 
Kan dat? Gods Woord verwaarlozen? Ja, dat kan. Wij ver-
waarlozen Gods Woord als wij het ongelezen laten liggen in 
onze voorzieningen, zoals het wetboek van Mozes dat ver-
geten in de tempel lag (2 Kon. 22:8). Wij verwaarlozen Gods 
Woord als wij het Woord lezen en in de praktijk binnen onze 
voorzieningen daar geen gevolgen aan verbinden. Horen, 
zelfs bespreken, maar toch niet doen (Matth. 23:3).Wij ver-
waarlozen Gods Woord als wij de traditie (de inzettingen der 
ouden) verheffen boven het Woord (Matth. 7:5). Wij ver-
waarlozen Gods Woord als wij binnen onze voorzieningen 
halve waarheden doorgeven. Dat verdraaien van het Woord 
praktiseerde de duivel tijdens Christus’ verzoeking in de 

woestijn. Wij verwaarlozen Gods Woord als wij onze mense-
lijke en individuele (misschien wel geestelijk voorgestelde) 
gevoelens plaatsen boven het Woord. Dit alles samengevat: 
dat wij geen acht slaan op de roepstem van het Woord. Dan 
hebben we de vorm zonder het wezen. De Heere kan dan 
rechtvaardig Zijn Woord van ons wegnemen. 

…wat rest ons dan?
Aangrijpend is in dit verband de bekende geschiedenis van 
de ruige prediker van Dedhem te Essex, ds. Roger (1570-
1636). Ernstig waarschuwde hij zijn gemeente, omdat ze 
het Woord verwaarloosden. Sprekende voerde hij tijdens 
zijn preek de Heere in: ‘Ik heb u Mijn Woord toevertrouwd, 
maar u hebt het veronachtzaamd. Mijn Woord ligt bedekt 
onder het stof en onder spinnenwebben in uw huizen. Als u 
Mijn Woord zo veronachtzaamt, dan zal Ik het van u weg-
nemen’. Hij pakte de Bijbel van de kansel en liep de kansel 
af in de richting van de uitgang. Toen stond hij stil, viel op 
zijn knieën en smeekte de Heere namens de gemeente: ‘O 
Heere, wat U ons ontneemt, neem Uw heilig Woord niet van 
ons; dood onze kinderen, verbrand onze huizen, verderf 
onze have, alleen doe ons Uw Woord behouden. O Heere, 
neem toch Uw Woord niet van ons.’ Toen voerde hij spre-
kende de Heere in: ‘Spreek tot dit volk. Ik zal u een kleine 
tijd beproeven. Hier is Mijn Woord. Ik wil zien, hoe gij Het 
gebruikt, of gij Het liefhebt, of gij Het waarneemt en wan-
delt overeenkomstig Mijn Woord’. De gemeente zag het. 
De handelwijze van de prediker was een preek op zichzelf. 
Nemen wij die preek ook ter harte? Zo waarschuwde Roger 
het volk vanwege de verwaarlozing van het Woord. Als God 
Zijn Woord wegneemt, wat rest ons dan?

Vers 13 
(…)
Zo zijn kind'ren daarna Mijn woord haast'lijk vergeten 
En dat klein achten, uit hoogmoedigheid vermeten, 
En niet wandelen in Mijne wetten gestadig, 
Maar Mijn inzettingen ontheiligen boosdadig, 

Vers 14 
Ik wil bezoeken haast hare misdaden al,
Met plagen Ik die scherpelijk ook straffen zal.
(…)

Psalm 89

Berijming van 
Petrus Datheen

drs. P.A. Zevenbergen, voorzitter Raad van Toezicht Gedachte-Goed

Verwaarlozen...

Adullam Contact   |   13
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Naast een complete collectie

nieuwe orgels hebben wij 

ook een zeer divers 

aanbod occasions en 

showroommodellen, tegen 

aantrekkelijke prijzen!

“

”

Industrielaan 26,  Veenendaal, T. 0318 - 50 50 63

kijk voor meer info op www.andanteorgels.nl

Johannus
 Monarke
Content
Domus 

Viscount
Mixtuur

In onze winkel is een ruim 
assortiment bladmuziek 
aanwezig (ook klavar).

Uw dealer van



In memoriam

Tineke Gerritsen

Op donderdag 9 maart jongstleden hebben 
we onverwachts afscheid moeten nemen van 
Tineke. Ze is slechts 24 jaar geworden. Ze heeft 
het grootste deel van haar leven op instelling 
Kroonheim te Uddel gewoond. Ze was een vro-
lijke en speelse dame die open in het leven stond. 
Ze kon erg genieten van het spelen met water. Ze 
had zorg nodig, maar kon ook liefde en vreugde 
teruggeven. 

Tineke was bekend met epilepsie, maar haar 
overlijden kwam voor ons allen onverwacht. Dat 
maakt haar overlijden voor alle betrokkenen extra 
heftig en de roepstem des te indringender.

Dit verdriet en het gemis heeft ons als medebe-
woners, begeleiders, ouders en andere betrokke-
nen dichter bij elkaar gebracht en dan wordt de 
band gevoeld. Dan wordt ervaren dat we in alles 
van de Heere afhankelijk zijn. We hebben meer-
dere keren haar lievelingspsalm 81 vers 12 met 
elkaar gezongen. 

De rouwdienst werd op woensdag 14 maart 
jongstleden geleid door ds. J. van Laar. De tekst-
woorden waren Mattheüs 19 vers 13 tot en met 
15. Enerzijds een bemoediging, anderzijds voor 
ons een opscherping. Hoe vaak zijn wij niet een 
verhindering om tot Hem te komen? 

De HEERE gedenke de ouders, broer, ooms, tan-
tes en verdere familie in dit ingrijpend verlies van 
Tineke. Hij gedenke ook de medebewoners, (oud)
medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen 
bij het leven en de zorgen voor Tineke. 

Diederik van Essen 
manager instelling Kroonheim

In memoriam

Henrieke Floor

Op zondag 19 maart jongstleden is uit ons 
midden weggenomen, Henrieke Floor op de 
jonge leeftijd van 15 jaar. Bijna 12½ jaar was 
zij bezoeker van de Likkepot. Een enorme 
slag voor familie, andere deelnemers en 
begeleiders van de Likkepot.

Henrieke nam een bijzondere plek in op 
Veldheim. We missen in haar een vrolijke en 
lieve groepsgenoot.
Zij zocht veel contact met groepsgenoten en 
begeleiding en genoot van de kleine dingen 
om haar heen.

Op zaterdag 25 maart jongstleden heeft  
Ds. B.J. van Boven de rouwdienst geleid, 
waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden. 
Als uitgangspunt voor de rouwdienst heeft Ds. 
Van Boven Jesaja 40 vers 10b genomen: ‘zie, 
Zijn loon is bij Hem en Zijn arbeidsloon is voor 
Zijn aangezicht’. Er gaat een sprake uit van dit 
sterven. Dan is Zijn Loon bij Hem en zijn Zijn 
gedachten hoger dan onze gedachten. 

De Heere trooste de achtergebleven familie 
en mocht nog balsem gieten in de geslagen 
wond. Hij gedenke ook de deelnemers en 
begeleiders van Veldheim, waar een lege plaats 
ontstaan is. Hij heilige ook deze roepstem aan 
ons aller hart. Dit sterven roept ons op om ons 
te haasten en te spoeden, want we zien hier 
zo duidelijk dat we niet allemaal 80 jaar zullen 
worden. De tijd is voorts kort en Hij mocht ons 
allen genadig zijn.

Kees Hazenboom
locatieleider Veldheim (ad interim)
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Aandacht voor...

Ik ben Alina Suijker, 
een gezellige ijverige 
vrouw van 38 jaar. Sinds 
april 2015 werk ik op 
Wilgenheim. Hier heb ik het goed naar mijn zin. 
Het liefst werk ik heel de dag zo hard mogelijk. Ik 
zorg graag voor anderen en hou van een gezellig 
praatje. Soms is het helemaal leuk om naar mijn 
werk te gaan. Dan brengt mijn zus Ida mij samen 
met nog een paar deelnemers weg. Sinds een paar 
weken is zij namelijk chauffeur-vrijwilliger gewor-
den, zodat zij één keer in de vijf weken een week 
lang mijn chauffeur is! 

Het adres is:
Achterbroekweg 10a
2825 ND Berkenwoude 

Hallo allemaal, ik 
ben Anne Zijlstra 
(39) en ben een 
echte Fries. Ik woon 
op Muiderheim en heb het hier reuze naar mijn zin! Ik hou van grapjes maken en als je me ziet, herken je mij aan mijn grote lach.

Het adres is:
Krommesteeg 2
8281 PV Genemuiden

Alina 
Suijker

Anne 
Zijlstra

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een vrolijke kaart?

Ik ben Teunianne Aarsen (35) en woon al zes 
jaar op Kroonheim. Ik hou enorm veel van 
muziek en heb veel cd’s. Verder ken ik bijna alle 
psalmen en ben huishoudelijk erg actief!

Het adres is:
’t Hof 12
3888 MH Uddel

Teunianne 
Aarsen

Al sinds april 2015 komt deze 
vrolijke jongeman (13) elke dag 
op DAC Wilgenheim. Hij geniet 
van het gezellige samenzijn 
op de groep. Zijn groepsge-
noten missen Marius wanneer 
hij er een keer niet is. “Saai 
hoor!”, klinkt het dan. Marius vindt het fijn om 
samen activiteiten te doen zoals: snoep inpakken, 
scheerschuimen, spelen in zijn eigen box met zijn 
favoriete bakjes, lepels en borstels. Ook samen 
opruimen kan Marius heel goed. 's Middags rust 
hij vaak heerlijk uit in zijn eigen bedbox. 

Het adres is:
Van Hogendorpweg 51
2953 BN Alblasserdam

Marius Kerst

Bedankt. We hebben er 
erg van genoten. 

Aline en Alerta de Heus
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“Ja, ons huis zit inderdaad een beetje verstopt”, begint 
Let het gesprek vriendelijk lachend. “Dit komt doordat dit 
huis pas later is gebouwd.” 
"Ik kom uit een gezin van zeventien kinderen, waarvan 
er nog twaalf in leven zijn. Toen iedereen getrouwd was, 
werd het huis te groot om te onderhouden. Onze vader 
is in 1995 al overleden. Eerst wilde onze moeder niet 
verhuizen, maar uiteindelijk hebben we het wel door 
kunnen zetten. Mede omdat dit voor Alie, die rolstoelge-
bonden is, ook beter was en we zo nog beter voor haar 
konden zorgen. De achtertuin was groot genoeg om nog 
een huis neer te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels 
wonen we hier alweer zestien jaar”, zucht Let. “Onze moe-
der heeft nog acht jaar bij ons in kunnen wonen en heeft 
achtentachtig jaar mogen worden”. 
Na een korte pauze vertelt Let peinzend verder: “Op de 
drie dagen dat ik toen nog werkte, kwamen mijn zussen 
om de beurt voor onze moeder zorgen. In januari 2007 
ging ik met pensioen en kon ik zo de gehele zorg voor 
onze moeder en Alie op me nemen”. 

Creatief 
“En… ben je nou uitgekletst”? vraagt Alie lachend, die 
niet kan wachten om te laten zien wat ze allemaal wel 
niet maakt op haar vrije avonden. Zo komen geborduurde 
boekenleggers en het rijgen van piepkleine kraaltjes aan 
een stalen draad tevoorschijn. Een geduldig werkje, maar 
het resultaat mag er dan ook zijn. Trots toont Alie een 
prachtig gekleurd potje waarin je pennen of bloemetjes 
kan zetten. “Ik maak het en Let werkt het af”, vertelt Alie 
enthousiast. 

Zorgen
Alie is de twaalfde uit het gezin en is geboren na een 
zwangerschap van zes maanden. “Bij haar geboorte woog 
ze amper drie pond. De artsen dachten dat ze de beval-
ling niet overleefd had. Toen ze uiteindelijk toch begon te 

“Hoe graag ik ook voor Alie zorg, 
ik moet wel mijn 
verstand gebruiken.”

Tekst: Inge ten Hove 

V erborgen achter een doodlopende straat 

wonen de zussen Let (75) en Alie (63) van 

den Brink samen met hun gezellige tamme 

parkiet! “Ja, weet je wat deze vogel doet als het 

voer op is?” zegt Alie. “Dan vliegt hij naar de 

keuken en komt hij het je vertellen. Handig hè?”

Let van den Brink
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schreeuwen, was dit een hele schok”. De 
te vroege geboorte bracht een lichame-
lijke en verstandelijke beperking met 
zich mee. De zorg om Alie werd door 
heel het gezin opgevangen. “De een 
doet dit en de ander weer dat, zo gaat 
dat in een groot gezin”, vertelt Let met 
een zachte blik in haar ogen. 
“Toen Alie ongeveer vier jaar was, is ze 
naar de Johanna Stichting in Arnhem 
gegaan. De zondag was ze alleen nog 
bij ons thuis. Na ongeveer tien jaar 
kreeg Alie zo’n heimwee dat we haar in 
huis hebben genomen. Overdag ging 
ze dan naar het speciaal onderwijs in 
Veenendaal om eventueel nog wat 
lezen, schrijven en rekenen te leren. Dit 
lukte helaas niet. Op plusminus acht-
tienjarige leeftijd is ze daarom naar het 
dagactiviteitencentrum De Schelp in 
Veenendaal gegaan. Na zevenentwin-
tig jaar kon ze op het nieuwe Veldheim 
terecht. Het oude Veldheim, om het zo 
maar even te noemen, was toen nog niet 
geschikt voor rolstoelgebruikers.
Na de overplaatsing op Veldheim heeft 
Alie haar plekje daar gevonden. Nu zorg 
ik de ochtend –en avond nog voor Alie 
en overdag zijn er begeleiders die voor 
haar zorgen. Ja, Let zorgt goed voor me 
hé Let?” Let knikt bevestigend, “ja we 
hebben het gezellig samen”! Weer ern-
stig: “Maar ik word ook een dagje ouder 
met mijn 75 jaren en dan komt de vraag 
weleens: hoe lang houd ik het nog vol 
om te zorgen? Hoe graag ik ook voor Alie 
zorg, ik moet wel mijn verstand gebrui-
ken. Maar toen een van de zorgconsu-
lenten mij belde dat er een plek vrij was 
op Kroonheim moest ik wel even slikken. 
Zo snel had ik het nog niet verwacht. 
Toch hebben Alie en ik, na een keer op 
Kroonheim gekeken te hebben, besloten 
de stap te nemen. Wel hoopt Alie in het 
weekend nog thuis te komen zolang dit 
nog kan. Ja, je hebt vanaf het begin voor 
haar gezorgd, dat laat je niet zomaar los. 

Daarnaast zorgt het ook voor een boel 
gezelligheid”! 
Alie zelf is ook erg enthousiast over haar 
nieuwe plekje. Ze is dol op de kleuren 
blauw en roze en laat trots haar nieuwe 
behang zien. Na zoveel jaren krijgt ze 
de langverwachte eigen kamer, inge-
richt naar haar eigen smaak. “Toch zal de 
verhuizing wel wat raar zijn", merkt Alie 
op en kijkt hier wat bedenkelijk bij. "Ik 
zou het fijn vinden als Let ook mee kon 
verhuizen, maar dat ging niet. Wel heb ik 
gevraagd of Let mocht blijven logeren, 
maar toen zeiden ze: we hebben vast 
nog wel ergens een opklapbed waar ze 
op kan slapen, maar of ze dat wel wil”?

Bezigheden 
“Zie je die rolstoelbus als je uit het raam 
kijkt”? vraagt Let. “Die heeft Alie zelf aan-
geschaft zodat we overal naar toe kun-
nen. Maar als het even kan, pakken we 
de fiets”! Alie begint hard te lachen als ze 
het onderwerp fiets hoort. “Weet je nog 
Let, dat we een keer met de fiets omge-
vallen zijn? Wat hebben we gelachen 
hé? Nou en of lacht Let, gelukkig viel 
het allemaal mee en konden we zo weer 
verder fietsen. Een keer per jaar gaan de 
zussen samen op vakantie met nog vier 
andere zussen. Ja, we fietsen heel wat af 
met elkaar!” Alie knikt ijverig, daar kan 
ze over meepraten. “Ja, vorig jaar tijdens 
onze vakantie hebben we wel honderd 
kilometer gefietst!” 
Op de vraag hoe Let de lege avon-
den nu op gaat vullen roept Alie: 
“Kippenpap maken natuurlijk! Weet je 
wat dat is? Heerlijke advocaat! Door Let 
gemaakt met de stamper, ze kan het als 
geen ander, prijst Alie haar! Ja, we zijn er 
dol op”, zegt Let bescheiden. “Daarnaast 
handwerk ik graag en doe ik het huis-
houden samen met de buitenboel. 
Vervelen zal ik me daarom niet! Maar 
uitkijken naar het weekend zal ik zeker, 
hé Alie?”

Van het thuisfront… 

Alie is de twaalfde uit 
het gezin en geboren 
na een zwangerschap 
van zes maanden. Bij 
haar geboorte woog ze 
amper drie pond.

J“Ja, je hebt 

vanaf het 

begin voor 

haar haar 

gezorgd, dat 

laat je niet 

zomaar los.”
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Graag zou ik mij even willen voorstellen. Ik ben 
Jan Schumacher 70 jaar, gehuwd, vader van vier 
kinderen, zestien kleinkinderen (waarvan er een is 
overleden met drie weken) en twee achterkleinkin-
deren. Na mijn pensionering wilde ik wel iets om 
handen hebben, want stil zitten is niets voor mij. Na 
een oproep in het kerkblad, waar Adullam vrijwil-
ligers vroeg voor de locatie Wilgenheim, heb ik met 
succes gereageerd. Het vrijwilligerswerk doe ik nu 
al ruim vijf jaar, twee morgens in de week met veel 
plezier. Ik help de deelnemers in de werkplaats met 
houtbewerking en allerlei andere klusjes. Eerst zag 
ik er wel tegenop, want ik had geen ervaring om 

met deze mensen 
om te gaan. Maar 
dat was snel over! 
Je krijgt echt een 
band met deze 
mensen en zijn je 
vaak heel dank-
baar. Met het 
personeel is het 
ook gezellig wer-
ken. Heel mooi 
om zo samen 
onze gehandi-
capte medemen-
sen te helpen. 
Nu ik terug-
kijk, had ik heel 
mijn leven dit 
werk wel willen 
doen. Ook wor-

den onder andere allerlei voorwerpen van stei-
gerhout gemaakt die op bestelling verkocht zijn. 
Het is gewoon geweldig als de deelnemers je op 
de schouder kloppen en zeggen: “Wij zijn goede 
vakmannen!” Prachtig om te horen toch? Ik kan het 
iedereen aanraden om vrijwilligerswerk te doen, om 
zo je medemens behulpzaam te zijn. Bij leven en 
welzijn hoop ik dit werk nog lang te mogen doen.

Jan Schumacher

Aan het woordTekst: Inge ten Hove

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Inmiddels werk ik alweer zes jaar bij Adullam. 
1 mei 2011 begon ik op het kantoor aan de 
Wilhelminastraat in Barneveld. Toen ik er voor de 
eerste keer kwam, dacht ik: wat is dit voor een 
gevangenis! Aan de binnenkant van de ramen 
zaten namelijk hekken, die op slot zaten. Dit was 
tegen inbraak. Ondanks dat was het een leuke, 
fijne tijd! Sinds de zomer van 2015 zitten we in een 
nieuw kantoor aan 
het Theaterplein 
te Barneveld. Wat 
een vooruitgang 
was dat. Van muffe, 
kleine en geho-
rige kantoren naar 
mooie, frisse kan-
toren met veel glas. 
Heerlijk om hier 
te mogen werken! 
Samen met nog 
vier secretares-
ses vormen we het 
secretariaat van 
Adullam. We orga-
niseren bijeenkom-
sten, we ontvangen 
bezoekers, we 
nemen telefoontjes 
aan, we zorgen dat 
u het Adullam Contact ontvangt, etc. Ik houd me 
specifiek bezig met de ondersteuning van de twee 
sectormanagers Arjan van Ommeren en Nico van 
Stam. Ik heb veel bewondering wat deze mannen 
allemaal voor onze organisatie doen. Het is altijd 
weer een uitdaging om hun agenda’s passend te 
maken. Als dit weer gelukt is, geeft dit veel voldoe-
ning! Ook houd ik me momenteel bezig met het 
Bijbels onderwijs binnen Adullam: een heel mooi 
project wat bestemd is voor alle zorgvragers van 
Adullam. Heel mooi om hiermee bezig te zijn, want 
uiteindelijk doe je het voor hen!

Annemarie Sluiter-Van der Meer
Secretaresse op het 
Servicecentrum te Barneveld

Vrijwilliger activiteitenbegeleiding 
op de locatie Wilgenheim

Wat is dit voor 
een gevangenis!

“Wij zijn goede 
vakmannen!”
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Ik ben ...
Herman Huisjes en werk met veel 
plezier op de Kroonhoeve. Elke 

morgen open ik het Rustpunt en 
zet ik de eier-kar aan de weg. Op 

woensdag is het echt mijn dag, 
klusjesdag! Daarnaast werk ik 

in de tuin en zorg ik goed 
voor onze cavia’s!
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2   Gezellig samen 
met onze bewo-
ners en logés 
van de Meerkoet 
(Beekheim) naar 
de Waal. We genie-
ten van het kijken 
naar de boten 
en het heerlijke 
voorjaarszonnetje! 

Naar buiten!

3

1   Marretje Hakvoort 
(Horstheim) geniet tijdens 
het mooie weer van het 
schommelen!

4   Ruben Boer poot de 
laatste bloembollen 
bij de tijdelijke dag-
bestedingslocatie 
van Maasheim.

5   Jetty Engeltjes (Horstheim) en 
Klaasje Dunnink genieten al fiet-
send van het heerlijke weer!

6   Corné 
Kempeneers al 
fietsend op zijn 
éénwieler op 
Kroonheim!

3  Willeke van de Kamp (Kroonheim) kan uren op het 
terras genieten van het mooie weer, de wind en het 
geluid van de vogeltjes. Hier geniet ze van het eerste 
voorjaarszonnetje.

Tekst: redactie In de lens

6

1

2

4

5
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Zo’n 45 deelnemers van dagacti-
viteitencentrum Wilgenheim in 
Alblasserdam vierden met hun bege-
leiders en vrijwilligers op vrijdag 21 
april Koningsdag. Met spelletjes, een 
knutseluurtje en een overheerlijke 
tompouce. “Wat is mijn kroon mooi 
geworden, zeg. Mag die mee naar 
huis”?

Spelletjes
Vrolijke ballonnen en vlaggen omzo-
men het plein van Wilgenheim aan 
de Rembrandtlaan. Rood, wit, blauw 
en oranje voor zover het oog reikt. 
Op het plein is het een drukte van 
belang. Deelnemers, sommigen met 
feestelijke versieringen, zijn druk 

bezig met spelletjes. Een groepje 
gooit met een bal flessen water om. 
“Je mag nog een keer, Henk”, zegt een 
begeleider. En even later: “Geweldig! 
Je hebt er zes omgegooid. Even de 
punten opschrijven hoor”.
Aan de andere kant van het plein 
concentreren Sjaak en Simon-Jan zich 
achter de sjoelbak. “Het gaat goed”, 
vindt Sjaak. “Hoe vaak ben je nu 
geweest”, vraagt een begeleider. 

“Dat weet ik niet precies”, lacht Sjaak. 
“Maar ik mag vast nog wel een keer”. 
Hij gooit prompt een schijf in het vak 
van vier punten. “Yes”. Als hij klaar is, 
brengt Sjaak zorgvuldig zijn persoon-
lijke versiering weer in orde: het SGP-
speldje waar hij zichtbaar trots op is. 
Simon-Jan gooit geconcentreerd en 
haalt maar liefst 88 punten. Het hoog-
ste aantal tot nu toe. “Jij krijgt straks de 
taart”, zegt een begeleider.
Esther kijkt op haar gemak toe. “Ik heb 
geknutseld en gesjoeld, allemaal voor 
Koningsdag. Eigenlijk is dat volgende 
week pas, maar wij vieren het vandaag 
al. Ik vind het heel gezellig om met 
elkaar al die spelletjes te doen”.
Ook Simon-Jan en Bas vermaken 
zich kostelijk. “Het sjoelen ging erg 
goed en we hebben ook een kroon 
gemaakt. Dit is echt een heel leuke 
dag”.

Feestelijke Koningsdag op  Wilgenheim

 In een van de ruimtes binnen maken deel-
nemers onder leiding van Diny van Aalst een 
prachtige kroon. “Of het lukt? Natuurlijk lukt het. 
We zijn druk bezig”.

Sommige deelnemers willen extra plaatjes 
op hun hoofddeksel plakken. “Mag dat nog 
Diny”? Die stelt iedereen gerust: “We gaan 
door tot twaalf uur. We hebben alle tijd”.

Tekst en foto’s: André Bijl
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Feestelijke Koningsdag op  Wilgenheim
Knutselen
Begeleider Willeke de Vos kijkt 
tevreden om zich heen. “We heb-
ben deze dag samen voorbereid met 
leerkrachten van de ds. Johannes 
Beukelmanschool. De spelletjes van-
morgen doen we apart, maar van-
middag gaan we samen zingen bij de 
vlag. Daarna gaan we kijken naar de 
vlottenrace van de school. Ik geloof 
dat iedereen het prima naar zijn zin 
heeft. Buiten staat een spelletjescir-
cuit, binnen wordt geknutseld en in 
de koffiepauze was er voor iedereen 
een heerlijke tompouce. Echt feeste-
lijk! Heel fijn dat we deze dag samen 
met onze stagiaires en vaste vrijwilli-
gers kunnen organiseren”.
In een van de ruimtes binnen maken 
deelnemers onder leiding van Diny 
van Aalst een prachtige kroon. “Of het 
lukt? Natuurlijk lukt het. We zijn druk 
bezig. Kijk maar hoe mooi het wordt”, 
zegt Gerben vol zelfvertrouwen. “Ik 
vind het geweldig, Gerben”, vindt 
Diny. “Ik ook”, is Gerben het roerend 
met haar eens. Vervolgens legt hij zijn 
aanpak uit: “Ik heb plakband gebruikt, 
dat gaat sneller dan plaksel”. Job zet 
vol trots zijn kroon op: “Moet je kij-
ken”. Sommige deelnemers willen 
extra plaatjes op hun hoofddeksel 
plakken. “Mag dat nog Diny?” Die 
stelt iedereen gerust: “We gaan door 
tot twaalf uur. We hebben alle tijd”. 
In een andere ruimte is Mary klaar 

met knutselen. Met de 
kroon op haar hoofd 
sorteert ze kraaltjes. 
“Die zoek ik uit. Straks 
gaan we lekker man-
darijnen eten. Kijk, ze 
liggen al klaar. Lekker 
hoor”. 

Wilhelmus
Buiten is Eline druk bezig 
met een spel: ze mikt een bal feilloos 
door de poortjes van een kasteel. “Net 
had ik 13 punten, nu 6. Samen 19. 
Hoppa”. Ze verheugt zich vooral op 
het middagprogramma. “Dan gaan 
we zingen bij de vlag. Ik mag meespe-
len met mijn dwarsfluit. In de pauze 
hoor ik welke liederen we zingen. Of 
ik noten kan lezen? Nee, ik speel alles 
op gevoel. Wilt u wat horen”? Feilloos 
speelt ze binnen het Wilhelmus.
Buiten hebben de grote jongens al 
voorpret over een ander onderdeel 
van het middagprogramma. “Na het 
zingen krijgen we iets leuks te zien. De 
vlottenrace. Dat is mooi”.
Ook het middagprogramma ver-
loopt naar wens. Willeke de Vos kijkt 

tevreden terug op een feestelijke 
Koningsdag. “Sommige deelnemers 
zagen er wat tegenop, want alles gaat 
op zo’n dag toch een beetje anders 
dan anders, maar iedereen heeft 
genoten. Ik heb alleen maar enthousi-
aste reacties gehoord. De deelnemers 
vonden de spelletjes leuk, de tom-
pouce was verrukkelijk en iedereen 
was erg trots op de mooie kroon die 
ze mee naar huis mochten nemen. Het 
was een mooie dag”.

Buiten is Eline druk bezig met een spel: ze 
mikt een bal feilloos door de poortjes van 
een kasteel. “Net had ik 13 punten, nu 6. 
Samen 19. Hoppa”.

“Hoe vaak ben je nu geweest”, vraagt een 
begeleider. “Dat weet ik niet precies”, lacht 
Sjaak. “Maar ik mag vast nog wel een keer”. 
Hij gooit prompt een schijf in het vak van vier 
punten. “Yes”.

KONINGSDAG
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Samenwerking Rehoboth  school en De Klimboom
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Samenwerking Rehoboth  school en De Klimboom
Met de komst van een Brede school in Barneveld, 
waarvan Kinderdagcentrum De Klimboom van Adullam 
deel uitmaakt, is een model ontstaan waar onderwijs 
en zorg voor kinderen met een beperking naadloos 
op elkaar aansluiten. Hoe wordt deze samenwerking 
ervaren? Wat zijn de knelpunten en toekomstplannen? 
En hoe reageren de leerlingen? Na de start in augustus 
2016 doen medewerkers en een leerling hun verhaal. 

Rehoboth Onderwijs en Zorg en De Klimboom 
kijken samen in hoeverre kinderen kun-
nen instromen naar school. Directeur de heer 
Westerlaken en adjunct-directeur, cluster 3, 
mevrouw Evers van Rehoboth zijn positief over 
de samenwerking. Evers: “Het is een fijne con-
structie. De communicatie tussen Adullam en 
ons loopt goed, omdat leerkrachten en zorgon-
dersteuners elkaar ontmoeten. De kinderen 
van De Klimboom noemen mij al buurvrouw. 
Organisatorisch is het een hele klus, ook voor de 
leerkrachten is het erg wennen om met zoveel 
mensen te werken, maar samen komen we er wel 
uit. Het gaat om het belang van onze kinderen.” 
Westerlaken: “Door deze manier van samenwer-
ken ontstaat draagkracht bij alle betrokkenen. 
We kijken of een kind kan doorstromen naar 
één dagdeel onderwijs, wellicht naar twee of 
meer dagdelen per week. Het ene dagdeel 
ligt het accent op onderwijs, het andere deel 
op zorg. Natuurlijk in overleg met de ouders. 

Zorgondersteuners van De Klimboom begelei-
den het kind in de klas.” Evers: “Waar de een zegt: 
‘Ik hoef geen zorgondersteuning, ik ben geen 
klein kind’, voelt het andere kind zich juist veilig 
omdat iemand persoonlijk op hem let.”

Zorg en onderwijs, we zijn twee bloedgroepen
André Lagendijk, verantwoordelijk voor de dage-
lijkse leiding van De Klimboom, geeft aan dat 
het op onderdelen nog pionieren is. Doordat 
De Klimboom uit twee delen bestaat: zorgon-
dersteuning in de klas en ‘zelfstandige groe-
pen’ op het KDC. In dat geheel wordt gezocht 
naar de beste (doorstroom)mogelijkheden voor 
het kind. Lagendijk: “De Klimboom heeft twee 
groepen: een school voorbereidende groep en 
een groep iets oudere kinderen die (nog) niet in 
het onderwijs een dagprogramma kunnen vol-
gen. Daarnaast biedt De Klimboom als tweede 
zorgaanbod begeleiding aan door het inzetten 
van zorgondersteuners in de klas. Doel van de 

SAMENWERKING BREDE SCHOOL EN DE KLIMBOOM
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samenwerking is om die talenten uit het 
kind te halen die het heeft, zonder het kind 
te zwaar te belasten. We werken vanuit 
hetzelfde denkmodel (Adullam-Schutse-
BegeleidingsModel). Deze opzet geeft rust 
en stabiliteit aan de kinderen.” Voor de toe-
komst verwacht Lagendijk uitbreiding van 
het aantal groepen, zodat verdere specia-
lisatie nodig is. “We zijn in een half jaar al 
van 10 naar 19 zorgondersteuners gegaan. 
Hoe de zorgondersteuning verder te pro-
fessionaliseren is ook onze taak. Een ander 
initiatief dat we verder willen uitbouwen is 
de opvang tijdens de schoolvakanties om 
ouders te ontlasten tijdens deze periode.”

Een prachtig voorbeeld 
Zorgondersteuner Janita Andeweg-Dekker 
noemt zichzelf een bijzondere onder-
wijsassistent. Janita: “Ik werk samen met 
een andere zorgondersteuner vijf dagen 
in de week in de klas met daarnaast een 
leerkracht en een onderwijsassistent op 
een groep van acht kinderen. In het geval 
kinderen ziek zijn is het best lastig om 
die uren nuttig in te zetten. Hiervoor zal 
een oplossing gezocht moeten worden.” 

Janita vertelt: “Mijn werkdag begint met 
de kinderen naar de klas te brengen en na 
de eerste opvang ga ik met twee kinderen 
lezen, daarna fruit eten. Het kind en de zor-
gondersteuner dragen een kaartje met een 
kleur, zodat het kind weet wie voor hem 
zorgt. Ondersteuning betekent vooral dat 
je nabij bent. Als het kind agressief is, is het 
aan de zorgondersteuner om dit gedrag te 
reguleren. De leerkracht heeft daar geen 
tijd voor.” Met de ouders heeft zij een goed 
contact. Janita: “De ouders van een meisje 
reageerden blij verrast toen zij merkten dat 
hun kind die alleen klanken kon voortbren-
gen na schoolgaan papa, mama zei en ook 
haar eigen naam kon noemen. Een prach-
tig voorbeeld wat aantoont hoe zinvol 
deze nieuwe opzet is.”

Leerling Jonathan Dekker (16) is hartpatiënt. 
Hij is erg trots dat hij op de foto mag en zijn 
verhaal mag vertellen. Jonathan: “Om acht uur ga 
ik naar school, daar krijg ik rekenen, spelling en 
praktische vakken.” Hij laat ons de keuken zien en 
vertelt: “Koken vind ik het leukst. Om twaalf uur 
gaan we eten, daarna ga ik naar bed, want ik heb 
epilepsieaanvallen en ben dan erg moe.”

  "Koken 
vind ik het leukst"

OOndersteuning 

betekent vooral 

dat je nabij 

bent.

Janita Andeweg

SAMENWERKING BREDE SCHOOL EN DE KLIMBOOM



Tekst: Jacoline Spelt Voor de jeugd

Hallo jongens en meisjes, 

Wat een mooie bloemenschil-
derijen, bloementassen, bloe-
menvelden en bloemenvazen 
kwamen er bij mij door de 
brievenbus. Jullie hadden er erg 
goed je best op gedaan. Nu het 
zomer is ga je vast een keer naar 
het strand of naar een speeltuin. 
Volg de cijfers in de kleurplaat 
van 1 tot 42 en je ziet wat je 
mee kunt nemen. Kleur daarna 
de plaat netjes in en stuur deze 
voor D.V. 15 juli 2017 naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Corine de Heer

uit Werkendam (8 jaar)

Marlene Kuijers 

uit Staphorst (7 jaar)

Rhodé Hak 

uit Bergambacht (4 jaar)

Van harte gefeliciteerd!
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Tekst: Maarten Brand Verhaal

Terwijl hij tussendoor telkens even 
naar Nico keek, klom hij de boom in. 
Nico had zich nog steeds niet bewo-
gen. Het leek wel of hij vastgeplakt 
zat. ‘Nico’, riep hij zachtjes, toen hij 
ongeveer halverwege was aangeko-
men. ‘Nico’! Geen beweging. Zelfs zijn 
hoofd bewoog niet. Tim stopte met 
klimmen. Twee jongens zo hoog, kon 
de stam dat wel aan? Naar beneden 
vallen leek hem afschuwelijk. ‘Nico’, 
zei hij langzaam. ‘Kun je naar bene-
den komen’? Niets. ‘Durf je niet meer’? 
Bewoog hij nu zijn hoofd?
‘Probeer eens een klein stukje? 
Gewoon jezelf goed vast blijven hou-
den aan de stam. Dan moet het luk-
ken’. Tim hoorde hoe zijn stem een 
smekende klank had gekregen. Er was 
een gebed zonder woorden. Of mis-
schien maar één woord: HELP. Hij pro-
beerde te schatten hoeveel meter hij 
nog bij Nico vandaan was. Vijf meter? 
Zes? Moeilijk te zeggen. ‘Nico’, zei hij 
beheerst. ‘Nu kom je. Anders klim ik 
weer naar beneden en ga ik naar huis’. 
Ongelooflijk. Zelfs nu maakte Nico 
geen enkele beweging. Hij bewoog 
niet en zei niets. ‘Oké, jij je zin’, riep 
Tim ineens. ‘Ik klim nu naar je toe, dan 

mag je op mijn rug. Kun je lekker mak-
kelijk weer omlaag. Ik speel voor lift’. 
Hij klom zonder aarzelen drie meter 
hoger, hijgde een tijdje en klom de 
laatste drie meter. De stam wiegde. 
Tim werd misselijk. Zijn hoofd was nu 
naast de linkerschoen van Nico. Nog 
hoger klom hij. ‘Leg je armen maar om 
mijn schouder’. Nog deed Nico niets. 
‘Goed’. Tim huilde. Tranen drupten 
naar beneden, de diepte in. ‘Ik ga nu 
zelf jouw armen om mijn schouders 
leggen. Maar jij mag dan ook echt niet 
meer bewegen. En zeker niet tegen-
stribbelen’. Hij pakte Nico’s arm en trok 
die los van de stam. Het leek net rub-
ber. Hij werkte niet tegen, maar hij gaf 
ook niet mee. ‘Ik sta nu op een sterke 
tak. Je kan wel op mijn rug. Maar wil je 
alsjeblieft je arm niet om mijn keel leg-
gen? Dat vind ik geen lekker gevoel, 
weet je’. Tim werd opeens rustig. Hij 

was iemand aan het redden. Hoog in 
de hemel was de Allerhoogste. Dat 
wist hij. En Hij wist hoe ontzettend 
bang Tim was. Terwijl hij het mis-
schien niet hoefde te zijn. Het leek 
heel lang te duren voor Nico eindelijk 
op zijn rug hing. Nico hield zijn ogen 
gesloten, maar zo te zien kneep hij ze 
stijf dicht. Hij sliep niet en hij was ook 
niet bewusteloos. ‘Perfect’, fluisterde 
Tim. ‘Klaar voor de start. Af’. De stam 
kraakte. Hij drukte zich er tegenaan en 
liet zijn rechtervoet naar omlaag zak-
ken. Het was net of hij een loodzware 
rugzak droeg. Zijn voet raakte een tak. 
Hij duwde. Liet steeds meer gewicht 
op de tak komen. Eindelijk vertrouwde 
hij het. ‘Je doet het super’, zei hij tegen 
Nico. ‘Man, wat weeg jij weinig. Weeg 
jij soms maar twintig? Je bent net een 
veertje’. En daar stond hij een tak lager. 
Het was goed gegaan. De stam was 
hier alweer dikker. Toen hij einde-
lijk beneden was, liet hij zich op zijn 
knieën vallen en snikte het uit. ‘Dank U 
wel’, fluisterde hij, zijn hoofd dicht bij 
de grond. ‘Het was te hoog’.

Tim stond aan de voet 
van de boom. Nu wist 
hij zeker dat Nico er 
niet meer uit durfde. 
En nog zekerder wist 
hij dat Nico veel te 
hoog geklommen 
was. Hij moest zijn 
vriendje gaan halen. 
Maar durfde hij zelf 
eigenlijk wel?

Te hoog
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Tekst: Inge ten Hove

Van een aanhouding door 
de politie tot het harken van 
de tuin... Voor de derde keer 
zijn de vrijwilligersdagen een 
succes geworden. Ruim 300 
actieve vrijwilligers hebben 
zich op 10 en 11 maart jl. 
ingezet! Allen hartelijk dank 
voor uw inzet! Hiernaast kunt 
u nog even nagenieten en 
terugkijken op de ingestuurde 
inzendingen.

Mogen wij D.V. volgend jaar ook 
weer op u rekenen? 
Noteert u vast D.V. 9 en 10 maart 
2018 in uw agenda?!

DOEN voor Adullam!

We hebben genoten 
van het bezoek
We waren blij dat de heer Bisschop, een aantal fractieleden en 
de gemeenteraad van Zwartewaterland ons namens de SGP een 
bezoek brachten in de verkiezingstijd. Deelnemers van het activi-
teitencentrum hebben verschillende werkzaamheden laten zien 
op het gebied van arbeidsmatig werk. Ook het bezoek heeft ijverig 
meegewerkt! Ondertussen werden er door de deelnemers verschil-
lende vragen gesteld aan de heer Bisschop. Zo vroeg Cor Kasper of 
er nog wat extra geld mocht naar de gehandicaptenzorg; Marsel 
Klomp vroeg zich af of hij er met het Syndroom van Down eigenlijk 
wel mocht zijn. 
En… Gerwin Mol weet nu wat het verschil is tussen D66 en SGP en 
waarom hij toch echt op de SGP moet stemmen. Als afsluiting heb-
ben we koffie gedronken met een heerlijke cake die door Lucette 
van de Zande en Johan Hulst werd gebracht en geserveerd. Het 
bezoekje van de heer Bisschop heeft zeker bijgedragen aan het 
stemgedrag van de cliënten op Muiderheim. Verschillende bewo-
ners hebben door middel van een volmacht gestemd. Gerwin Mol 
werd in het stemlokaal gevraagd op wie er gestemd moest wor-
den via zijn volmacht. Gerwin antwoordde: “Het liefst zou ik op alle 
drie stemmen (de heer van der Staaij, de heer Bisschop en de heer 
Dijkgraaf ), want ze hebben alle drie mijn stem wel nodig”!

Grondige beurt
Op Kroonheim kreeg de buitenboel een flinke 
beurt. Er werd wat afgeveegd, afgespoten en 
gestraat! Dankzij de vrijwilligers waren de klus-
sen weer geklaard!
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DOEN VOOR ADULLAM!

Jong geleerd, oud gedaan
Mevrouw Bisschop met Anna Pouwen 
aan het onkruid wieden in de tuin van 
Beekheim. 

Dierenbezoek op 
Veldheim
Ook op Veldheim was genoeg te 
doen. Er waren zelfs echte dieren die 
je kon voeren en even kon knuffelen! 
Hier genieten zowel de dieren als 
deelnemers zichtbaar van!

Aanhouding op locatie Wilgenheim!
Het thema 'politie' was dankzij wijkagent Arjan de Haan en de vele vrijwil-
ligers erg geslaagd! Buiten stond een politiebus en een deel van het terrein 
was afgezet met lint. Het leek net echt! Hij liet ons zien wat hij allemaal bij 
zich had en waar het voor gebruikt werd. Wij konden onze vragen stellen en 
zelfs ervaren hoe het is om even politie te zijn. Zo’n kogelwerend vest is nog 
best wel zwaar! Job weet nu ook goed waar hij zo’n knuppel voor gebruikt. 
Daar houden ze de mensen mee op afstand. Het mooiste was, wanneer Arjan 
het zwaailicht en de sirene aandeed! Om het nog leuker te maken mochten 
wij zelfs iemand van de leiding arresteren…! 

Studenten in actie!
Met veel enthousiasme hebben deze studenten van het Hoornbeeck 
College zich ingezet op de locatie Horstheim! Leuk dat jullie er waren! 
Tot D.V. volgend jaar?!
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Technisch Installatieburo Hevel B.V.
Ribesstraat 9, 6744 XA  Ederveen

Tel: 0318 - 5712 64  |  fax: 0318 - 57 10 87
info@ith.nl   www.ith.nl

Ò installatietechniek
Ò elektrotechniek
Ò advies & ontwerp
Ò service & onderhoud

Totaalinstallateur



In deze rubriek vertellen twee zorgvragers van Adullam over hun hobby. Hobby's

Ineke Bart heeft niet één, maar zelfs twee 
hobby’s die zij heel leuk vindt om te doen. 
Als Ineke komt logeren op De Lindenhof 
neemt zij haar hobby’s altijd mee. Want zon-
der haar breiwerkje en puzzel is het logeren 
voor Ineke niet compleet! Gelijk na de kof-
fie worden de breinaalden of de puzzel van 
haar kamer gehaald en gaat ze gelijk aan 
het werk. De puzzel over de kaas is Ineke 
haar favoriet! Al heeft Ineke de puzzel vaak 
gemaakt, vervelen doet het haar nooit. Als 
de puzzel af is geniet ze er elke keer weer 
van. Ineke heeft dan een stralende lach 
op haar gezicht! Ook het breien blijft voor 
Ineke leuk, want telkens komt ze weer een 
stukje verder. En al is ze aan het puzze-
len of breien, ondertussen vertelt Ineke 
vele verhalen en belevenissen. Wat een 
gezelligheid!

Petra Kraaijeveld

Ineke Bart

Ik ben Petra Kraaijeveld, 12 jaar en logeer vaak op 
de Zeekade. Dat is de logeergroep van Maasheim in 
Puttershoek. Ook hou ik van bakken. Ik vind het leuk, 
omdat als het af is je het lekker kan opeten, maar ook 
omdat ik dan gelijk iets te doen heb. Maar… wat nog 
leuker is, is dat andere mensen dan smullen van wat 
ik gemaakt heb. Ik bak vaak als ik aan het logeren 
ben of als ik op woensdagmiddag bij juf Tineke ben 
en soms doe ik het thuis ook. Ik bak meestal een 
appeltaart of een cake. Ik heb ook een keer eclairs (dat 
zijn Franse gebakjes die lijken op soezen) gemaakt. 
Dat was moeilijker om te maken, maar wel leuk om 
te doen. Als ik aan het logeren ben maak ik vaak 
knakworstbroodjes voor het eten of appelflappen 
voor bij de koffie. Ik bak vaak alleen, maar soms word 
ik even geholpen. Als ik alleen bak maak ik er meestal 
wel een rommel van in de keuken. De mensen waar ik 
ga bakken kopen de spullen voor mij, dus deze hobby 
kost mij geen geld. Voor mijn verjaardag heb ik een 
keer van een kennis bakspullen gekregen. En… soms 
als ik ga logeren neem ik ook iets om te bakken mee. 

Op de foto ben ik op woensdagmiddag bij juf Tineke 
een soort appelcake aan het maken. Je kunt op de 
foto goed zien wat je daar allemaal voor nodig hebt. 
Het leukste om te maken vind ik appeltaart, maar dan 
wel zonder rozijnen, want die vind ik niet lekker. En 
als de taart in de oven zit doe ik meestal een spelletje 
Uno. Want spelletjes doen vind ik ook heel leuk.
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   Adullam

Oproep!

De redactie van het Adullam Contact heeft besloten om 
de giftenverantwoording in het blad meer op hoofdlijnen 
te doen. Hiervoor zijn diverse argumenten benoemd: zo 
wordt de wetgeving op het gebied van privacy steeds verder 
aangescherpt, wil de redactie graag meer ruimte benutten om 
inhoudelijke verhalen over het werk van Adullam te delen en 
wordt het vermelden van alle losse giften door veel donateurs 
gezien als ‘niet interessant’. 

Rondom de privacy speelt het vermelden van persoonlijke gege-
vens, zoals namen, een rol. Maar ook het feit dat de giftenverant-
woording na jaren nog te raadplegen is via de website. In plaats 
van een pagina vol te schrijven met giften, maken we een omslag 
naar het vermelden van ‘wat wordt er met de binnenkomende gif-
ten gedaan’. We proberen hierdoor meer inhoud toe te voegen aan 
het contactblad en zodoende u als donateur en lezer nog meer te 
betrekken bij het mooie werk van Adullam. 

Bedankbrief of -mailing
U wilt zeker zijn dat uw gift goed terecht komt. Als uw e-mailadres 
bij ons bekend is sturen wij u, alleen als u dat wenst, een digitale 
nieuwsbrief ter bevestiging. Vanaf een gift van € 250 willen wij u 
een bedankbrief sturen. Natuurlijk zijn giften onder de € 250 ook 
zeer waardevol, juist ook vele kleinere giften ondersteunen het 
nuttige werk van Adullam. Toch hebben we gemeend een grens te 
moeten trekken, zodat we zo efficiënt mogelijk kunnen werken. 

Inzicht afdracht comités, winkels en verkooppunten
De afdrachten van de comités, winkels en andere acties worden 
steeds vaker vermeld op de websites van de comités. We hebben 
de comités gevraagd om hier aandacht voor te hebben. Verder 
vindt u op de website vaak een aantal foto’s van de gehouden ver-

koopmarkt of actie. U kunt dit nieuws lezen op 
www.adullamzorg.nl/comitenieuws. 

Jan van Velthuizen, 
communicatie en fondsenwerving

     Wijziging in 
giftenverantwoording

1. Elke week mogen we weer vele logés ont-
vangen op Maasheim de Zeekade. We zijn 
nog op zoek naar (tweedehands) auto-
tjes en tractors om mee te spelen. Wie kan 
ons hieraan helpen? Neem contact op met 
Lydia Heijboer; lheijboer@adullamzorg.nl of 
T 088 238 61 03. 

2. Voor Wilgenheim zijn wij op zoek naar een 
duwrolstoel voor een volwassen per-
soon. Deze willen we gebruiken als we 
gaan wandelen. Heeft u er één over, weet u 
iemand die dat over heeft of te koop aan-
biedt? Graag horen wij van u! Voor informa-
tie kunt u bellen: Ellen Mudde,  
nmudde@adullamzorg.nl of T 088 238 60 20. 

3. Voor de winkel van mw. Van de Waerdt in 
Overberg zoeken we iemand die het wil 
overnemen. De voorraad zoals die nu aan-
wezig is kan zonder kosten worden overge-
nomen zodat er een goede start gemaakt 
kan worden. Bent of kent u iemand die wat 
vrije tijd over heeft, de ruimte heeft om een 
winkel in te richten én het mooi vindt om 
op deze manier iets te betekenen voor de 
medemens met een beperking? Neem dan 
geheel vrijblijvend contact op met mw. Van 
de Waerdt; j.vandewaerdt@kliksafe.nl,  
T 0343 48 18 14 of met Jan van Velthuizen,  
T 088 238 55 26.
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Opening Adullam-molenwinkel 
in Westbroek

     Workshop 
haarvlechten in Gouda

Zaterdag 6 mei was een feestelijke dag in 
Westbroek. De Adullam-molenwinkel in 
Westbroek in molen 'De Kraai' is officieel 
geopend. Het was een gezellig samenzijn, 
met veel belangstelling en prachtig weer. 
Reinie van de Pol (Beekheim) en Martijn van 
Os (Kroonheim) mochten samen een lint 
doorknippen, waarna de molen ging draaien 
en de winkel officieel geopend is. De Adullam- 

molenwinkel wordt (kosteloos) 
beschikbaar gesteld door een 
lokale ondernemer en gerund door 
Adullam-comité Maartensdijk. De 
winkel is elke zaterdag geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur en er wordt 
o.a. bakmeel, cadeauartikelen, 
fotokaarten, rollen snoep, speel-
goed, kaarten, potgrond en ijs 
verkocht. Ook is er koffie of thee 
met wat lekkers verkrijgbaar. De 
molenaar is aanwezig en wil het 
publiek graag rondleiden door 
de molen. In de Adullam-winkel 
kan ook oud frituurvet in goede 
verpakking worden ingeleverd.

Op 3 april 1987 is de werkgroep opgericht. Van de toenma-
lig aanwezige leden zijn er nu nog altijd drie personen in het 
comité actief. Wij vonden dat we dat niet ongemerkt voorbij 
konden laten gaan, en hebben Gert Jan Nieuwenhuis, Jaap 
Duijnhouwer en Dieneke Roozemond dan ook fijn in het 
zonnetje gezet op de laatst gehouden vergadering.
Ze mochten met een mooie pen met inscriptie en een bos 
bloemen naar huis gaan. Verder hopen we dat ze nog lang, 
in goede gezondheid, zich in mogen zetten voor de belan-
gen van onze gehandicapte naasten.

Comité Tholen

Adullam-
comité 
Tholen 
bestaat
30 jaar!

Onder leiding van Marjan Meijles ging een groep 
van ruim 30 dames aan de slag: allerlei soorten 
vlechten kwamen langs. Het leuke van deze avond 
was dat mw. Meijles eenvoudige kapsels liet zien die 
iedereen van ons kon namaken en onthouden. Mooi 
om zo gezellig met elkaar een avondje te ontspan-
nen. De opbrengst van deze leuke avond was €125.

Comité Gouda Lees als eerste al het comiténieuws op: 
www.adullamzorg.nl/comitenieuws
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Giftenverantwoording 1e kwartaal 2017

J A A R D O E L

€ 159.500

J A A R D O E L 

€ 105.000

J A A R D O E L

€ 585.000

J A A R D O E L

€ 283.500
J A A R D O E L 

€ 25.000

J A A R D O E L 

€ 0

K WA R TA A L  1 ,  2017 

€ 28.352

K WA R TA A L  1 ,  2017 

€ 6.805

K WA R TA A L  1 ,  2017 

€ 92.929

K WA R TA A L  1 ,  2017 

€ 23.205
K WA R TA A L  1 ,  2017 

€ 16.797

K WA R TA A L  1 ,  2017 

€ 0

Giften van 
kerken

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Giften van 
bedrijven

Ontvangen via Comités 
en verkooppunten

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stiching Steun Adullam

Zie ook www.adullamzorg.nl/comitenieuws voor de opbrengsten van het comité in uw regio.

K WA R TA A L  1 ,  2016

€ 257.684

Van het reeds ontvangen geld is een 
fietslabyrint aangeschaft voor de 
bewoners van Polderheim. Nelleke 
de Jongh, medewerker woonbege-
leiding Polderheim, legt uit wat een 
fietslabyrint is: “Een fietslabyrint is een 
gewone hometrainer, waar een groot 
scherm voor staat. Hierop kun je live 
zien waar je fietst. Zodra je stopt met 
fietsen, stopt het beeld ook. Hierdoor 
wordt je gestimuleerd om door te fiet-
sen. Onderweg kan je kiezen welke 
kant je op wilt. Op Polderheim hebben 
we in totaal 20 routes op de fietslaby-
rint staan. Natuurlijk Kinderdijk! Maar 
ook grote plaatsen als Rotterdam, 
Vlissingen, Volendam en Urk. Verder 
kunnen we ook waterfietsen door de 
polder en door de grachten van Leiden 
en Amsterdam. Ook staat er een fiets-
safari, een tocht door de duinen, de 
bossen en de bollenstreek op. Kortom: 
een ruime keuze.”
Sommige bewoners kunnen niet 
zelfstandig fietsen op een gewone 
fiets. Omdat beweging voor ouder-
wordende bewoners wel belangrijk 
is, hebben we de fietslabyrint aan-
geschaft. Hierdoor zijn de bewoners 
toch in beweging en worden ze door 
het bewegende beeld gestimuleerd 
om te fietsen. Nelleke vindt het fiets-
labyrint een mooie aanwinst voor de 

Dankzij u 
gerealiseerd: 
Fietslabyrint 
voor Polderheim

J A A R D O E L

€ 1.158.000
K WA R TA A L  1 ,  2017 

€ 168.088

Gerealiseerd project
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Bewoonster Jannie Oosterwijk wil 
wel vertellen wat ze van het fietsla-
byrint vindt. 
Wat vind je ervan?
Heel erg leuk! Ik vind het heerlijk 
om te fietsen!
Waar fiets je het liefst? 
Op de Veluwe, in Rotterdam en 
Kinderdijk. Kinderdijk is mooi 
dichtbij!
Hoeveel kilometer fiets je per 
keer?
Ongeveer 5 kilometer. 
En hoe hard ga je dan?
Daar kijk ik eigenlijk nooit naar, 

maar ik denk wel 15 kilometer per 
uur!
Wil je verder nog wat zeggen?
Dat ik heel erg blij ben met deze 
fiets. Het is heerlijk om te doen, en 
nu zie ik ook nog eens waar ik fiets. 
Omdat ik niet zelfstandig buiten 
kan fietsen, is dit een hele goede 
uitkomst.
Gelukkig gaat de groepsleiding 
geregeld met me op de tandem 
fietsen, daar geniet ik ook heel erg 
van. Dan voel ik de wind door mijn 
haren, dat is met de fietslabyrint 
niet zo.

‘Omdat ik niet zelfstandig 
buiten kan fietsen, is dit een 
hele goede uitkomst.’

Project: P022 

(zie www.adullamzorg.nl/P022) 

Doelbedrag 2017: € 125.000 

Reeds ontvangen: € 26.000

bewoners: “Er wordt enthousiast 
gebruik van gemaakt; elke avond is 
de fiets bezet door zo’n drie bewo-
ners. Ook overdag op de huiska-
mergroep wordt er gretig gebruik 
van gemaakt. Doordat er beeld bij 
zit, stimuleert het hen om alert te 
zijn op de omgeving. Ze komen 
onderweg leuke dingen tegen, 
waar ze weleens over vertellen. Als 
ze bijvoorbeeld vroeger ergens 
geweest zijn, is het leuk om deze 
herinneringen op te halen!” 
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Activiteiten Zie voor het actuele activiteitenoverzicht: www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender

D.V. ZATERDAG 8 JULI
JAM-comité; jaarlijkse sponsorfietstocht; starten: 
tussen 08.30 en 09.00 uur; bij kerkgebouw van 
de OGG, Onderdijkse Rijweg 214, Hendrik-Ido-
Ambacht. Opgeven kan via de website www.
jamfietstocht.nl. 

D.V. ZATERDAG 15 JULI 
Comité Rijssen; jaarlijkse fietstocht; starten tus-
sen 13.00 en 14.00 uur; vanaf de Westerkerk (HHG), 
ingang Baankamp 24, Rijssen. Twee routes: 25 km 
en 35 km. Kosten: kind € 2,50; volwassene € 4,-; 
gezin € 15.

D.V. DINSDAG 18 JULI
Comité Garderen; Adullam-markt; van 10.00 tot 
15.30 uur; bij de Dorpskerk, Mazenhofstraat 4, 
Garderen.

D.V. DINSDAG 25 JULI
Comité Doornspijk; 26e jaarlijkse fiets- en markt-
dag; fietstocht starten tussen 10.00 en 13.00 uur 
vanuit Oosterwolde, Doornspijk, Nunspeet of 
Elspeet. Voor fietsverhuur uiterlijk D.V. zaterdag 22 
juli (tot 15.30 uur, op=op ) bellen: 0525 68 57 51 of 
06 25 51 66 11. U kunt ook bellen voor meer infor-
matie. De verkoopmarkt is van 10.00 tot 16.00 uur 
op kerkplein Hervormde dorpskerk, Doornspijk. 

D.V. DINSDAG 8 AUGUSTUS
Comité Ouddorp; fietstocht; inschrijven tussen 10.00 
en 12.00 uur; Eben-Haëzer, Preekhillaan 3, Ouddorp. 

D.V. ZATERDAG 26 AUGUSTUS
Vrouwenvereniging Helpende Handen Loenen a/d 
Vecht; verkoopdag; van 10.00 tot 15.00 uur; parkeer-
terrein OGG, Koningin Wilhelminaweg 30, Loenen 
a/d Vecht.

D.V. DONDERDAG 7 SEPTEMBER 
Comité Doornspijk; kerkdienst; aanvang 19:30 uur; 
HHK, Doornspijk. Tijdens deze kerkdienst zal ds. De 
Bruin uit Elburg voorgaan.

D.V. ZATERDAG 9 SEPTEMBER 
Comité Barneveld; jaarlijkse verkoping; van 09.30 
tot 14.30 uur; in en om het Van Lodenstein College 
94, Barneveld. 

Comité Betuwe-Oost; jaarlijkse verkoping; van 10.00 
tot 15.30 uur; HHK aan de Overste J.M. Kolffstraat 1, 
Kesteren.

D.V. VRIJDAG 15 SEPTEMBER 
Comité Gouda; Psalmzangavond met Pieter 
Heijkoop als organist; aanvang 19.30 uur in de 
Hervormde kerk, Stolwijk. 

D.V. ZATERDAG 16 SEPTEMBER
Comité Staphorst; jaarlijkse verkoopdag; van 10.00 
tot 15:30 uur; nabij terrein Horstheim, Kerklaan, 
Staphorst. 

Comité Ouddorp; najaarsfair; van 09.30 tot 15.00 
uur; in de ring van Ouddorp. 

D.V. ZATERDAG 23 SEPTEMBER
Comité Werkendam; jaarlijkse verkoopdag; van 
10.00 tot 15.30 uur op het plein van de Ds. Joh. 
Groenewegenschool, Sportlaan 4, Werkendam. 

D.V. ZATERDAG 7 OKTOBER
Comité Bergambacht; jaarlijkse verkoping; van 
10.00 tot 14:00 uur; verenigingsgebouw de Schakel, 
Schoolstraat 24, Bergambacht.

D.V. DONDERDAG 19 OKTOBER
Comité Uddel; verkoping en open dag Kroonheim; 
van 10.00 tot 15.30 uur; terrein instelling Kroonheim, 
't Hof 12, Uddel.
 

Steun Adullam
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Tekst: Jentje Bloemert

1.  Goedemorgen allemaal! Om 
zeven uur word ik altijd gewekt 
door mijn begeleider en zorgassis-
tent. Elke morgen geniet ik van een 
heerlijke douchebeurt. Daarna is 
het tijd voor mijn ontbijt. Een heer-
lijk bord Brinta en een kopje thee. 

2.  Om half tien begint onze 
werkdag en houden we eerst een 
dagopening. En ja, ik heb altijd 
prachtige vilten platen op een 
bord, zodat ik ondanks dat ik niet 
kan horen goed mee kan doen 
met de opening.

6.  Om ongeveer twaalf uur staat 

mijn begeleider weer bij het water-

bed, ze komt mij er uithalen. Ik ruik 

het eten al. Mmm… wat heb ik 

een trek! Vandaag staat er broodje 

gezond op het menu.

7.  Na het eten help ik op woensdag 

altijd in de huishouding! Daar doe 

ik echt van alles! Ik maak de woon-

kamer schoon, breng vuilnis weg, 

ik stofzuig en help ook bij het was 

opvouwen. Dit laatste doe ik altijd 

bij onze strijkvrijwilligers, dat vind ik 

altijd erg gezellig! 

8.  Hierna is het tijd voor koffie! Op 

woensdagmiddag drinken we dit 

altijd uitgebreid. En… vandaag krij-

gen we er een chocoladezoen en 

ons zelfgemaakte toetje bij. Daarna 

is het tijd om ons op te frissen. We 

sluiten onze werkdag af door nog 

een lied te zingen.

HHallo allemaal, ik ben Rein 
van Enk en woon sinds 2015 
op Muiderheim. Ik woon op 
de Polle, samen met nog vier 
andere bewoners. Overdag werk 
ik op huiskamergroep de Polle. 
Dat is handig, want zo heb ik 
mijn werk lekker dichtbij. Maar 
eerst zal ik jullie wat meer over 
mijzelf vertellen. Ik ben op 22 
augustus 1953 te Kamperzeedijk 
geboren. Het is aan jullie om uit 
te rekenen hoe oud ik ben. Ik 
heb nog een broer en drie zus-
sen. Deze komen vaak bij mij 
langs of halen mij op voor een 
gezellig dagje bij hen thuis. Nu 
weten jullie een beetje wie ik 
ben, maar wat ik allemaal doe 
weten jullie nog niet. Daarom wil 
ik jullie meenemen in een door-
deweekse werkdag. Kijk maar 
met mij mee!
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Een dag van…

3.  Na de dagopening krijg ik een 
heerlijk bakje koffie. Hier geniet ik 
altijd met volle teugen van, want ja ik 
ben een echte koffieleut! Daarnaast 
krijg ik elke morgen een smoothie, 
lekker en gezond!

5.  Zo het werk is gedaan, nu mag ik 
even uitrusten op het waterbed. Op 
het waterbed kijk ik naar een mooi 
planetarium. Deze heeft Co Mateboer 
voor mij gemaakt. Knap hé?!

4.  Hierna gaan we aan de slag! Ik 
zal jullie vast verklappen wat er in 
deze kom zit: heerlijke kloppud-
ding! De begeleider mixt altijd op 
mijn blad, dat is fijn, zo voel ik de 
trilling van de mixer.

9.  Nu heb ik vrije tijd tot het eten 

en geniet van het kijken naar de 

bubbels. Om half zes eten we 

groene bonen met een lekker 

boomstammetje.

10.  Na het eten is het tijd voor wat 

beweging. Samen met de andere 

bewoners gooien we de bal over 

en zingen we wat liedjes. Dit vind ik 

altijd erg leuk! 

11.  Tot slot drinken we nog even 

wat koffie en dan ga ik naar bed, 

want nu ben ik wel een beetje 

moe na deze drukke gezellige dag. 

Welterusten!

Rein 
van Enk
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Muiderheim
1. Janneke Bakker uit Urk als medewerker 

woonbegeleiding 
2. Gerda Schaapman-Visscher uit 

Genemuiden als medewerker 
woonbegeleiding 

3. Jillis Slingerland uit Genemuiden als 
medewerker woonbegeleiding 

Horstheim
4. Janny Schra-Bloemhof uit Staphorst als 

huishoudelijk medewerker 

Kroonheim
5. Reiny van Maanen uit Barneveld als 

medewerker woonbegeleiding 
6. Enrieck Vrijheid uit Doornspijk als leerling 

medewerker woonbegeleiding 

KDC de Klimboom (Rehobothschool)
7. Alianne Overeem-van der Veen 

uit Scherpenzeel als medewerker 
activiteitenbegeleiding 

Beekheim
8. Annemarie Koster uit Rhenen als 

medewerker woonbegeleiding 

9. Corinda Bos uit Scherpenzeel als 
medewerker woonbegeleiding 

10. Marjolein van den Dool uit Barneveld als 
medewerker woonbegeleiding 

Zuiderheim/instelling Puttershoek
11. Annemarie van Dam-Bakker uit 

Papendrecht als huishoudelijk 
medewerker 

12. Marjorie van der Klooster uit Dordrecht 
als medewerker woonbegeleiding 

13. Gerbren Meijer uit Oude-Tonge als 
medewerker woonbegeleiding 

14. Nicolien Blok uit ’s-Gravenpolder als 
zorgassistent

Op deze pagina willen wij graag aan u voorstellen onze nieuwe 
collega’s die bij Adullam zijn komen werken. We wensen hen 
vanaf deze plaats veel succes toe in het uitvoeren van hun 
functie. 

Regelmatig zijn wij nog op zoek naar nieuwe collega’s. Ben jij 
op zoek naar een baan in de gehandicaptenzorg? Lees dan 
meer over ervaringen van medewerkers en bekijk de vacatures 
op www.werkenbijadullam.nl. 

Tekst: Guze van der Tang

1 2 3 4 5

76 9 10

11 12 13 14

8

Tekst: Guze van der Tang Personeelsregister
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17 maart 2017: Gerriëtte 
Kampert (Beekheim) en 
Jurriën van Aggelen

28 april 2017: Linda van de Pol 
(Kroonheim) en Anton Wisse

28 april 2017: 
Antonet de Heer 

(Maasheim) en 
Lennard Meijer

7 april 2017: Annemarie van der Meer 
(Centraal bureau) en Adriaan Sluiter

 Wij zijn
 getrouwd!

31 maart 2017: Marline Flikweert 
(Maasheim) en Daan van de Dool

Geesje Brinkman, Harm Roozendaal en Lijsje Roo waren in november 25 jaar werkzaam 
binnen Adullam! Zij werden in het zonnetje gezet tijdens een etentje en receptie met 
medebewoners, begeleiding én hun familie!

Feest op Muiderheim

Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

Arinda van 
Halum-Ruitenberg, 
medewerker personeelszaken 
Centraal bureau

Willy van de 
Berg-Mulder, 
medewerker activiteitenbe-
geleiding Kroonheim

Joke 
Goudswaard-Teeuw, 
medewerker woonbegeleider 
Polderheim

Lydia Floor heeft veel 
muziek gekopieerd 
voor de koormap-
pen van Maasheim en 
kreeg daarom deze 
extra feestelijke map!

12,5 jaar 
werkzaam bij 

Adullam

Koormap
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Even buurten

Jeska van de 
Veen-Wolf, 
medewerker 
activiteiten-
begeleiding 
Veldheim.

Bewoners van Kroonheim 
genieten van de jonge 
geitjes bij Herma Stip en 
haar man.

Bertha van 
de Kuilen-
Brons 
(deelnemer 
Beekheim) 
en haar 
man waren 
op 16 
februari 
50 jaar 
getrouwd.

Leendert-Jan doet een spel met 
zijn ouders. Teunis-Luut houdt in 
de gaten of alles eerlijk verloopt en 
maakt intussen zijn eigen creatie.

Op de Kroonhoeve haalt Sander 
trots de eieren uit het kippenhok 
en brengt ze voor aan de weg in 
de eier-kar om ze te verkopen. 

Martruida, Aart-Jan, Arne en Erik werken vanuit de 
Veldschuur met begeleider Matthijs (zwart vest) en 
een vrijwilliger (met pet).

25 jaar werkzaam 
bij AdullamLente! 

50 jaar getrouwd!
Twee activiteiten uit nieuw 
werkproject Muiderheim Henriëtte 

maakt 
soep

Gezellige 
zaterdagavond! 

Verse eieren 
te koop!

Adullam Contact   |   49



Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Instelling Kroonheim 
Uddel,  T 088 238 58 00

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel,  T 088 238 58 30

Dependance Activiteiten-
boerderij Kroonhoeve 
Uddel,  T 088 238 58 97

Instelling Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Woonvoorziening 
Schoonsterheim 
Staphorst
T 0522 46 39 88

Woonvoorziening 
Lindenheim 
Staphorst
T 0522 46 00 39

Logeerhuis De Lindenhof 
Staphorst
T 0522 46 85 74

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 088 238 56 70

Dependance Kinderboerderij 
Samenzó 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Dependance Activiteiten-
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede,  T 088 238 59 00

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 55 17

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Centraal bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld

Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

  Sector Intensieve zorg             Sector Wonen, Leren & Werken
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In april werden drie meedenkavonden georganiseerd om in gesprek te 
gaan met ouders/ vertegenwoordigers van cliënten, medewerkers en ver-
tegenwoordigers van onze achterban. Meer dan 75 mensen gaven gehoor 
aan deze oproep. Er vonden geanimeerde gesprekken plaats en er werden 
waardevolle ideeën ingebracht. De opgedane informatie gaat Adullam 
gebruiken bij het uitwerken van de strategienota voor de jaren 2018–2022. 
Hartelijk dank voor uw komst en inbreng, we houden u op de hoogte van 
de voortgang! 

Waardevolle ideeën op meedenkavonden

Binnen Stichting Adullam 
voor Gehandicaptenzorg 
participeert een drietal 
kerkformaties: de Oud 
Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland, de Hersteld 
Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland buiten verband.

Hoofdredactie:
ir. B.J. van der Vlies 
drs. P.A. Zevenbergen

Redactiecommissie:
A. Prins (voorzitter), Beppie van 
de Beek-Pellegrom, Inge ten 
Hove, Woukje Nieuwenhuis-
Doornenbal, Everdien Schalk, 
Ineke van den Top-Siebelink, 
Jan van Velthuizen

Redactieadres:
Postbus 19, 3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

Raad van Toezicht:
drs. P.A. Zevenbergen, 
Alblasserdam (voorzitter)
ir. B.J. van der Vlies, 
Maartensdijk (secretaris)
R. van Beijnum, Doorn 
E. Evink, Oosterwolde
mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht
ds. D. Heemskerk, 
Ouderkerk a/d IJssel
dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde
drs. P.H.D. van Ree, Lunteren
J. Tippe AA, Staphorst 

Raad van Bestuur:
A. Prins, Woudenberg

Steun Adullam:
Donateurs van de Stichting 
ontvangen het contactblad 
gratis. De minimumdonatie 
bedraagt €8,00 per jaar. 
Donateurs ontvangen jaarlijks 
een acceptgiro ter voldoening 
van het donatiegeld.

IBAN: NL29 INGB 0004 5368 67
t.n.v. Stichting Steun Adullam, 
Barneveld

Aanmeldingen, 
adreswijzigingen etc.:
Donateursadministratie 
Adullam, Antwoordnr. 1272, 
3770 WB Barneveld
of mail naar: 
steun@adullamzorg.nl
Bellen mag ook: 
T 088 238 55 26

CBB
De CBB, Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden, 
geeft ons blad in gesproken 
vorm uit. Aanmelden bij: 
CBB, Postbus 131
3850 AC Ermelo
T 0341 56 54 99

Contactpersoon Werkgroep 
Fondsenwerving:
Jan van Velthuizen
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

Adverteren:
Th. (Theo) van Brenk
T 0318 64 83 33 
(locatie Veldheim)
tvanbrenk@adullamzorg.nl

Oplage: 11.800
ISSN: 2213-3224

Verschijning: 
vier keer per jaar

Vormgeving: 
Spankracht Ontwerpers, Ede 

Drukwerk: 
De Groot, Goudriaan

Contactblad van Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg

Steun het werk van onze Stichting! 

Stichting Steun Adullam, Barneveld
IBAN: NL29 INGB 0004 5368 67

Testamentaire beschikkingen kunnen 
gemaakt worden aan:
Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg
statutair gevestigd te Barneveld.

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.

Adullam is HKZ-gecertificeerd

Zie voor meer nieuws www.adullamzorg.nl/nieuws

In Staphorst is Adullam bezig met vervangende nieuwbouw voor de loca-
ties Schoonsterheim, Lindenheim en De Lindenhof. De bedoeling is dat dit 
gerealiseerd wordt op de locatie waar nu het KDC Horstheim is gehuisvest. 
De achterliggende tijd heeft architect Born uit Middelharnis een prachtig 
ontwerp gemaakt. Begin mei zijn deze ontwerpen gedeeld met de buren 
en de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten van de nieuwe 
woonvoorziening. De reacties zijn zeer positief. We hopen op een voor-
spoedige voortgang van het project zodat we het D.V. eind 2018 in gebruik 
mogen nemen.

Voortgang nieuwbouw wonen Staphorst

Kort Adullam-nieuwsColofon

Adullam Contact   |   51




