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Inhoud Voorwoord

Het begeleiden van bewo-
ners, deelnemers en logés is 
werk dat je doet met je hart. 
Degenen die zorg ontvangen, 
voelen dat algauw aan. Ben 
je echt betrokken bij je werk? 
Of zie jij het als middel om in 
je inkomen te voorzien? Het is 
niet alleen werken met je hart; 
het is ook echt een vak. Goed 
opleiden: dat is een kracht van 
Adullam. Iets wat ook in dit 
blad naar voren komt. Denk 
aan de weerbaarheidstraining: 
die speelt een belangrijke rol 
in het opbouwen van goede 
relaties tussen begeleiders en 
zorgvragers. Of denk aan de 
training voor evb’ers, waarin 
zij leren hoe ze hun rol goed 
kunnen invullen. Ook is er een 
leiderschapsprogramma voor 
teamleiders. Zo zet Adullam 
medewerkers in hun kracht. U 
kunt het lezen 
in dit blad!

A. Prins
Raad van Bestuur
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Opleiden

Werken aan doelen

John Hartman, 
Elsemarie Florijn, 
Mathijs Brinkman, 
Anne-Wil van Lagen
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Mijn vrienden, kinderen, jongens en meisjes, 
zorgvragers van Adullam, de tekst hierboven 
geschreven bevat een wonderlijke geschiede-

nis. Er wordt ons verteld dat Mefibóseth in Jeruzalem 
mocht wonen bij koning David, in een heel mooi paleis. 
Mefibóseth mocht ook elke keer met de koning mee-eten 
aan zijn tafel. Wij zouden zeggen: wat een gelukkige man 
is die Mefibóseth toch.

Helemaal als we bedenken hoe het eerst was in het leven 
van Mefibóseth. Hij was eerst erg ongelukkig. Hij woonde 
ver van Jeruzalem. Hij durfde daar helemaal niet te komen; 
hij was ook erg bang voor de koning. En dat was, omdat 
hij een kleinzoon was van koning Saul, en die had koning 
David veel verdriet gedaan. En daarom was Mefibóseth 
erg bang voor koning David. Hij dacht: als de koning mij 
vindt, dan word ik vast gedood. Het was dan ook daarom 
dat hij ver weg van Jeruzalem is gaan 
wonen in het plaatsje Lódebar; een 
armzalig plaatsje. Daar zouden wij niet 
willen wonen. En wat nóg ongeluk-
kiger was: Mefibóseth kon ook niet 
lopen. Hij was kreupel aan beide zijn 
voeten. Maar hoe is dat dan veran-
derd, dat Mefibóseth nu zo geluk-
kig in Jeruzalem mocht wonen bij de 
koning?

Och, dat was omdat David, de koning 
van Israël, bevriend was met Jónathan. 
Ze hadden samen een verbond, een 
afspraak gemaakt. David had aan zijn 
vriend Jónathan beloofd om goed 
voor de kinderen van Saul te zorgen. 

En nu was het zo dat David daaraan teruggedacht heeft, en 
had gevraagd: is er nog iemand overgebleven van het huis 
van Saul om aan hem weldadigheid te doen en dat omdat 
ik dat mijn vriend beloofd heb?

En zo is het dan gebeurd dat Mefibóseth werd opgehaald 
uit Lódebar. Dat is wat voor die man geweest. We kun-
nen lezen dat hij heel bang was. Hij heeft vast gedacht: nu 
word ik gedood! Hij kon geen kant op; hoe moest dat nu 
aflopen? Maar wat heeft de koning hem vriendelijk aange-
sproken en behandeld! Hij werd niet gedood, maar mocht 
leven en lang gelukkig zijn.

Zorgvragers van Adullam, mijn vrienden, kinderen, willen 
jullie ook gelukkig zijn? Nu is er nog een grote Koning, en 
dat is de HEERE, voor Wie we eigenlijk, al zeggen we het 
niet, een beetje bang zijn. En dat is omdat we gezondigd 

hebben. Wij zijn ook ver van de Heere 
gaan wonen. En nu kunnen we nooit 
meer terugkomen, omdat we ook niet 
meer kunnen lopen. Maar nu wil de 
Heere ons ook nog gelukkig maken 
en dat om Jónathans, om Christus’ 
wil; Zijn Zoon, met Wie de Heere een 
afspraak gemaakt heeft.

Zullen we er veel om vragen? Zullen 
we veel onze knieën buigen? Zullen 
we maar eerlijk tegen de Heere vertel-
len dat we zo zondig zijn? En dat we 
niet meer kunnen lopen? Die wil de 
Heere een plaatsje geven in Zijn mooie 
paleis en die mogen gedurig eten aan 
Zijn tafel.

Overdenking

2 Samuël 9:13

Alzo woonde Mefibóseth te Jeruzalem, 
omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel; 
en hij was kreupel aan beide zijn voeten.

Mefibóseth

Ds. H.H. Romkes, Rouveen

Een standbeeld bij Kroonheim, 
van Mefibóseth bij David
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“Zijn we als 

eerstverantwoordelijk 

begeleiders (evb’ers) 

voldoende toegerust 

om kwalitatief goede 

zorg te bieden? Nee, 

concludeerden wij 

in 2016”, vertelt Elma 

de Visser, teamleider 

dagactiviteiten 

Muiderheim en evb-

trainer. Daarom 

ontwikkelt ze met 

collega’s een aantal 

trainingen over het 

evb-schap.

Tekst: Anne Rebel-Lodder, foto’s: Annerieke Slingerland

Professionaliseren door opleiding en training

Ewout van Ommeren, waarnemend 
woonbegeleider, volgde zo’n trai-
ning. Ook werd hij bijgeschoold door 
Gerjanne Aarnoudse in het verrich-
ten van risicovolle handelingen. Zij is 
verpleegkundige en trainer voorbe-
houden en risicovolle handelingen bij 
Adullam. 

In dit artikel belichten Elma, Gerjanne 
en Ewout hoe Adullam professiona-
liseert door opleidingen en trainin-
gen. Nu investeert Adullam meer in 

scholing dan wat gebruikelijk is in de 
gehandicaptenzorg. Elma: “Zo kan 
Adullam op hoog niveau zorg blijven 
bieden. En een aantrekkelijk werkge-
ver blijven voor haar medewerkers.” 

Toenemend belang
Elma: “Vanuit de ASBM-visie [ASBM: 
Adullam-Schutse-BegeleidingsModel, 
red.] leveren wij planmatige zorg, 
die omschreven staat in ondersteu-
ningsplannen en doelen. Een evb’er 
coördineert deze zorg. Elke evb’er 

Elma de Visser, evb-trainer en Gerjanne Aarnoudse, trainer verpleegtechnisch handelen
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moet dus doelen kunnen defi-
niëren, ondersteuningsplannen 
kunnen schrijven en de uitvoering 
ervan kunnen bewaken. De laat-
ste jaren neemt het belang van het 
evb-schap toe. De participatiemaat-
schappij vereist meer verdeling van 
zorgtaken en de evb’er regisseert 
deze. Ook dat vereist gedegen trai-
ning. Er is een basistraining voor 
alle startende evb’ers en een verdie-
pingstraining voor ervaren evb’ers. 
‘De evb’er als leider van het zorgpro-
ces’ is het thema van één van de vijf 
verdiepingstrainingen.”

Eenduidig handelen
Ewout heeft veel profijt van de evb-
training. “Ik heb meer zicht op het 
zorgproces rondom de zorgvrager 
gekregen. Mijn valkuil is dat ik meer 
op het plan gericht ben, dan op de 
werking ervan in de praktijk. Ik leer 
ondersteuningsplannen te ontwikke-
len in samenwerking met een ortho-
pedagoog en de familie en daarna 
ook zorg te dragen voor de uitvoering. 
Een mooi voorbeeld is de tandarts-
afspraak. In een ondersteuningsplan 
nemen we bijvoorbeeld op welke 
voorbereiding dat vraagt, wanneer 
en van wie. Dat geeft richting aan col-
lega’s, zodat iedereen eenduidig han-
delt. En dat creëert een veilige situatie 
voor de zorgvrager.” Ewout vervolgt: 
“Naast gedegen training is het team 
voor een evb’er ook belangrijk. Je hebt 
je collega’s nodig. Het is fijn als je weet 
dat je op ze terug kunt vallen.”

Godsdienstbeleving
Elma bevestigt dat de evb-trainin-
gen resultaat hebben. “Medewerkers 
krijgen meer grip op processen in de 

groep. En het helpt hen om de zorg 
voor de zorgvragers beter vorm te 
geven. Kijk maar”, zegt ze, wijzend 
naar een aantal bewoners die om de 
tafel zitten voor de dagopening. “Een 
evb’er heeft ook als taak aansluiting 
te zoeken bij de godsdienstbeleving 
van de zorgvrager. Voor de één kan 
een geopende Bijbel op tafel een 
middel zijn, voor de ander juist weer 
een plaat. Is een bewoner onrustig tij-
dens de dagopening? Hoe komt dat? 
Heeft de dagopening een andere 
structuur en kan dat verbeterd wor-
den? Zo bieden we ook op die manier 
duidelijkheid en veiligheid.” Gezien 
het vredige tafereeltje is het duidelijk 
dat het werkt.

Medisch handelen
Een ondersteuningsplan omvat veelal 
ook de uitvoering van het medische 
beleid. Medewerkers van Adullam 

J“Je hebt je collega’s 

nodig. Het is fijn als 

je weet dat je op ze 

terug kunt vallen” 

Ewout van Ommeren

PROFESSIONALISEREN 

Professionaliseren door opleiding en training
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E
worden getraind om verpleegtech-
nische handelingen uit te voeren. 
Gerjanne Aarnoudse werkt op een 
groep waar intensieve zorg geboden 
wordt. Daarnaast geeft ze een halve 

dag per week medische bijscholing. 
Medewerkers die ‘onbekwaam en onbe-
voegd’ zijn, leren bij haar hoe ze risi-
covolle handelingen - zoals injecteren 
- moeten uitvoeren. Gerjanne leerde 
Ewout hoe hij een zorgvrager zo veilig 
en comfortabel mogelijk kan injecteren.  

Ewout: “Onlangs ben ik weer afge-
toetst. Dan worden de puntjes van 
het inbrengen van een naald weer op 
de ‘i’ gezet. Ik ervaar de training als 
waardevol.”

Bij Gerjanne scholen zich ook 
bevoegde begeleiders bij. Ze laten 
zich eens per drie jaar aftoetsen. 
Gerjanne vertelt: “Altijd slaan we met 
maatwerk de brug naar de zorgvra-
gers, voor wie een begeleider ver-
antwoordelijk is. Het ASBM-model 
speelt ook hier een rol. Merken we 
dat zorgvragers onrustig worden 
van medische zorg, dan bekijken we 
ook met elkaar waardoor dat veroor-
zaakt wordt en nemen we passende 

maatregelen. Soms door de handeling 
zo kort mogelijk te houden. Of juist 
door de zorgvrager erbij te betrekken. 
Dat alles doen we om de meest veilige 
en de beste kwaliteit zorg te kunnen 
blijven leveren. Het feit dat Adullam 
verpleegkundigen in dienst heeft, 
heeft nog een extra voordeel: bij pro-
blemen weten collega’s ons te vinden. 
Dan hebben we profijt van onze medi-
sche bagage en kunnen we snel en 
passend adviseren.” 

“Ik geniet als ik zie dat het kwartje 
valt”
Hoewel Elma momenteel geen evb’er 
is, heeft ze zelf ook baat gehad bij de 
evb-trainingen. “Ik heb persoonlijke 
vaardigheden opgedaan en mezelf 
beter leren kennen. Hoe zorg ik dat 
ik mijn collega’s ‘mee’ krijg in de zorg 
voor de zorgvragers? Als ik zie dat bij 
iemand het kwartje valt over bijvoor-
beeld zijn houding naar collega’s tij-
dens overleg, dan is dat mijn mooiste 
moment.”

“Een evb’er heeft als 

taak ook aansluiting 

te zoeken bij de 

godsdienstbeleving 

van de zorgvrager” 

Elma de Visser

H"Het ASBM-model 

speelt een belangrijke 

rol bij de trainingen” 

Gerjanne Aarnoudse

PROFESSIONALISEREN 
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We zongen psalmen, de 
Lofzang van Simeon en de 
Lofzang van Maria: zingen 

van het  uitzien naar en de vervulling 
van Zijn komst. Ik zat naast één van de 
deelnemers, met de zangbundel van 
Adullam op schoot. Het gaf verbin-
ding: de begeleider die het instrument 
bespeelde, de deelnemers die zongen, 
de deelnemers van de belevingsgroep 
die er ook bij waren en niet konden 
zingen: zij bewogen letterlijk mee. 
Het was voor mij één van de mooiste 
momenten van 2019. De kern waar 
Adullam voor staat, het samen zijn en 
zorgen vanuit Gods Woord, kwam er 
prachtig in naar voren.

Overdragen van de fakkel
Eind vorig jaar namen de heren 
Zevenbergen, Ottervanger en Van 
der Vlies afscheid van de Raad van 
Toezicht, omdat hun statutaire ter-
mijn van lidmaatschap om was. 
Zij hebben een grote bijdrage aan 
Adullam geleverd en de samenwer-
king is in al die jaren op een goede 
wijze verlopen. Ook vanaf deze plaats 
heel veel dank daarvoor! Hun inzet 
was erop gericht dat de mensen, die 
bij Adullam wonen, werken en leren, 
goede zorg mogen ontvangen. Vooral 
was het er hen om te doen, dat het 
werk binnen Adullam mag zijn tot 
Gods eer en de uitbreiding van Zijn 
Koninkrijk! 
Nieuwe leden van de Raad van 
Toezicht, namelijk de heren R. van 
Beijnum (was lid en is nu voorzitter 
a.i.) en K. Kasteleijn (portefeuille maat-
schappelijk verkeer) nemen ‘de fakkel’ 

over. Dat de Heere hen de kracht 
mag geven om dit werk te doen. Er 
is nog een vacature voor de porte-
feuille Kwaliteit en Zorg in de Raad 
van Toezicht. Ik wil belangstellenden 
met een zorgachtergrond oproepen 

na te denken over deze voor Adullam 
belangrijke functie. Meer informatie 
kun je vinden op de website.

Verlies
In januari is Arie de Groot, deelnemer 
van Wilgenheim, overleden. Toen hij 
vanuit een andere organisatie naar 
Adullam kwam, zag hij tot zijn ver-
wondering en verheuging dat er bin-
nen Adullam Bijbels waren. Ook de 
psalmen waren hem lief. Hoe is dat bij 
ons: waarin vinden wij ons vermaak?
Alie van den Brink, bewoner van 
Kroonheim, overleed ook in januari. 
We kennen haar al jaren, vanuit de tijd 

dat ze deelnemer op Veldheim was. Ze 
was spontaan en je had algauw een 
gesprekje met haar. 
Op vrijdag 7 februari jongstleden 
overleed Bennie Schoonhoven. Hij 
woonde op Kroonheim en was in 

het verleden deelnemer op DAC 
Horstheim en logeerde op De 
Lindenhof in Staphorst. Bennie was 
een rustige en vriendelijke jongen. 
We  wensen de families veel sterkte en 
Gods ondersteuning toe in dit verlies 
en dat geldt natuurlijk ook de verschil-
lende teams van Adullam die hierbij 
betrokken zijn. In 2019 zijn geen zorg-
vragers van Adullam overleden. Aan 
het begin van 2020 zijn het er drie: 
onze tijden zijn in Gods hand. Ook 
voor ons geldt dat wij reizen naar onze 
eeuwige bestemming. Wie redt zijn 
ziel van het graf? Kennen wij het Lam 
Gods? Alleen in Hem ligt het behoud.

Waardenvol werken

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Het ging niet goed met een collega op de groep. Ze stond er bedrukt bij, want haar collega 
moest ziek naar huis. En het ging niet alleen. Eén van de deelnemers zei: “Ik wil u vandaag 
wel helpen…” ”Dat hoeft niet; er is er Eén Die helpt. Daar mogen we om bidden!”

Adullam Contact   |   9
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Professionalisering heeft een speciale plaats 
binnen het strategisch beleidsplan van Adullam 
voor 2018-2022. In het afgelopen jaar is daaraan 

veel aandacht besteed. Wat is daarvan merkbaar op 
de werkvloer? Dat is niet met een paar zinnen aan te 
geven. Waarom niet? Een belangrijke reden is omdat 
het voor de medewerkers nogal verschillend is. Wat is 
de taak waarvoor je als medewerker verantwoordelijk 
bent? De resultaten zijn ook niet zomaar in getallen of 
in een rapportcijfer uit te drukken.

Professionalisering of deskundigheidsbevordering 
raakt alle functies binnen Adullam. Niet alleen de 
huishoudelijk medewerker, maar ook de woonbegeleider, 
de orthopedagoog, de bestuurder en de leden van de 
Raad van Toezicht. De echte belanghebbenden zijn de 
zorgvragers van Adullam. Zij zijn gebaat bij zo goed 
mogelijke zorg. Daar doen we het voor!

Een mogen of een moeten
Is deskundigheidsbevordering een ‘moeten’ of geeft 
het nieuwe kansen? Het zou jammer zijn als het ervaren 
wordt als een noodzakelijk kwaad. Het is juist de 
bedoeling dat je ervan leert. Samen leren we, omdat we 
ons verantwoordelijk voelen voor een zo goed mogelijke 
zorgverlening aan onze zorgvragers. Professionalisering 
mag eigenlijk niet iets zijn wat van bovenaf opgelegd 
wordt. Niet iets van ‘dat moet nu eenmaal’, maar 
veelmeer een ‘hier heb ik/hebben wij behoefte aan’, 
tegen de achtergrond van onze zorgvragers. Het borrelt 
als vanzelf op als je bijvoorbeeld met je teamleden 
spreekt over hoe de zorg nog verder verbeterd kan 
worden. We hebben het dan over de ‘hoe-vraag’. Maar 
je kunt ook spreken over de ‘wat-vraag’. Dus: wat gaan 
we verbeteren en hoe gaan we dat doen? Interessante 
vragen voor alle niveaus binnen de organisatie.

Grenzen stellen
Bij de vragen over het wat en het hoe, kun je verschillende 
andere vragen stellen. Vragen van principiële aard, maar 
ook denken in (on) mogelijkheden. Wat het laatste betreft 

kun je ook met elkaar afspreken om vooral te denken 
in uitdagingen. Belangrijke vragen kunnen zijn: Mag 
alles wat kan? En kan alles wat mag? Je staat dan vooral 
stil bij het stellen van grenzen. Je hebt je persoonlijke 
grenzen. Binnen de organisatie zijn ook grenzen. Die 
kunnen een principiële achtergrond hebben. Het kan 
ook samenhangen met de beschikbare financiën of 
het beschikbare personeel. Professionalisering kan dan 
leiden tot een verblijdend ‘ja’ zeggen, dan wel tot een 
weloverwogen ‘nee’ zeggen.

Nieuwe energie
Voor professionalisering is soms moed nodig. Het kost 
energie. Het kan ook weer energie opleveren. Fijn, als je 
goed overweg kunt met de nieuwe schoonmaakmachine. 
Een nieuwe behandelwijze kan voor een zorgvrager 
heel positief werken. Goed om te weten hoe we omgaan 
met aangepaste overheidsmaatregelen. Belangrijk dat 
we binnen de Raad van Toezicht beschikken over de 
juiste deskundigheid. Wat we vooral niet over het hoofd 
mogen zien, is de noodzaak van Wijsheid - bewust 
geschreven met een hoofdletter. Dat is onlosmakelijk 
verbonden met Gods Woord. Naast 
moed vraagt het afhankelijkheid 
en een gedurig gebed.

Professionalisering
Het vraagt van ons allemaal 
om altijd alert te zijn. Soms 
moet je iets vertrouwds 
loslaten. Soms moet je over je 
eigen schaduw heen kunnen 
springen. Nooit mag ‘de 
automatische piloot’ 
professionalisering in 
de weg staan. Het blijft 
niet beperkt tot een 
fase in een beleidsplan, 
maar moet door blijven 
gaan zolang er Adullam-
zorgbehoefte bestaat.

Drs. R. van Beijnum, voorzitter Raad van Toezicht a.i. ToeZicht

Professionalisering een 
levendig (toezichts)belang!
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In memoriam

Arie de Groot
Tot onze ontsteltenis kregen we vrijdag 24 januari 
jongstleden het droevige bericht dat Arie de Groot 
die dag in de vroege ochtend is overleden. Hij is 45 
jaar geworden.

Arie werd een paar dagen voor zijn overlijden 
opgenomen in het ziekenhuis vanwege 
lichamelijke zorgen. De avond voor zijn overlijden 
is hij geopereerd om een inwendige drain te 
verwijderen. Er werd een buitendrain geplaatst 
voor het verminderen van vocht bij zijn hersenen. 
Aanvankelijk leek het direct na de operatie goed te 
gaan, maar het was de tijd door de Heere bepaald 
om hem uit het leven weg te nemen. 

Arie woonde nog thuis bij zijn moeder, die heel zijn 
leven met liefde voor hem heeft gezorgd. Voor haar 
en de verdere familie zal het gemis en het verdriet 
intens groot zijn. 

Een ingrijpende boodschap, die voor een schok 
heeft gezorgd bij deelnemers, medewerkers en 
andere betrokkenen bij Wilgenheim, waar Arie vanaf 
2015 drie dagen per week werkte. We hebben hem 
gekend als een lief, vriendelijk en betrokken persoon, 
die gericht was op de contacten met mensen om 
hem heen. Hij wordt gemist; zijn lege plaats is 
merkbaar. 

De rouwdienst en de begrafenis hebben 
plaatsgevonden op woensdag 29 januari jongstleden 
te Nieuw-Lekkerland. Ds. De Lange sprak tijdens de 
dienst over de tekst die te vinden is in 1 Korinthe 
1:28 “En het onedele der wereld en het verachte 
heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij 
hetgeen iets is, teniet zou maken.”

Sterke de Heere familie De Groot en verder eenieder 
die de lege plaats ondervindt en mocht deze 
roepstem geheiligd worden aan ons aller hart.

Heleen Wisse 
locatiemanager Wilgenheim

12

Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  |  BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl         Rhenen  |  Barneveld



In memoriam

Bennie Schoonhoven
Op vrijdag 7 februari jongstleden is onze bewoner Bennie 
Schoonhoven gestorven. Bennie is 45 jaar geworden. 
Hij woonde sinds 2018 op Kroonheim, op woongroep 
de Rietzanger, en werkte eveneens op Kroonheim bij de 
Bosbouwers. Van 2009 tot 2018 was Bennie deelnemer op 
Horstheim in Staphorst en van 2011 tot 2018 logeerde hij op 
De Lindenhof in Staphorst.

Op vrijdag 31 januari jongstleden werd Bennie vanuit Kroonheim 
opgenomen in het ziekenhuis vanwege een virusinfectie. Na 
bijna een week leven tussen hoop en vrees, was het in de vroege 
morgen van vrijdag 7 februari voor Bennie de tijd, door de Heere 
bepaald, om het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen. 

We herinneren ons Bennie als een rustige en vriendelijke 
jongeman. Zijn immer vriendelijke glimlach zal door velen 
gemist worden. Bennie was altijd in de weekenden bij moeder 
thuis, waar hij omringd werd met veel zorg en liefde van 
moeder en ook van de rest van de familie. 

Op woensdag 12 februari jongstleden is Bennie begraven. 
Tijdens de rouwdienst las dominee Romkes uit Psalm 90 en 
mediteerde op aangrijpende wijze over de roepstem die tot 
eenieder van ons komt. Het gaat bij een rouwdienst niet om de 
gestorvene, maar dan gaat het over ons.  Want wij zijn nog in het 
heden der genade. De hartelijke oproep kwam om tot Christus 
te vluchten. Verder ging hij in op de lievelingspsalm van Bennie: 
Psalm 42. “Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, 
alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Mijn ziel dorst naar God, 
naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods 
aangezicht verschijnen?” Met de indringende vraag: wie volgt? 
En kunnen we dan voor de levende God verschijnen? “Mijn ziel, 
doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor 
God?” Bij het geopende graf werd psalm 42:1 gezongen.

De Heere sterke de achtergebleven moeder, broers, 
zussen, neven en nichten en verdere familie, evenals de 
medebewoners en begeleiders van Kroonheim, met name zij 
die dicht om Bennie heen hebben gestaan. Hij heilige deze 
roepstem aan ons aller hart.

Johan Riezebos
manager instelling Kroonheim

In memoriam

Alie van den Brink
Op zondag 26 januari jongstleden nam de Heere, voor 
ons op het alleronverwachts, Alie van den Brink van 
ons weg. Ze is 65 jaar geworden. Alie woonde vanaf 
2017 op Kroonheim. Ze was bewoner van woongroep 
de Nachtegaal en werkte op de Werkplaats. Van 1999 
tot 2017 was Alie deelnemer op Veldheim.

In de weekenden was Alie altijd bij haar oudste zus, die 
met zeer veel liefde en geduld voor Alie heeft gezorgd. 
We hebben veel bewondering voor hoe de broers en 
zussen van Alie haar altijd trouw en liefdevol omringd 
hebben. Alie zelf beleefde het wonen op Kroonheim 
als logeren. En het logeren in de weekenden zag zij 
als wonen. We herinneren ons Alie als een spontane, 
betrokken en zeer behulpzame vrouw.

Alie is op vrijdag 24 januari jongstleden naar haar 
zus gegaan om daar het weekend te verblijven. 
Op zaterdagavond werd ze opgenomen in het 
ziekenhuis met klachten. In de loop van de avond 
werd duidelijk dat er complicaties waren opgetreden. 
In de vroege zondagochtend is Alie gestorven.

Op vrijdag 31 januari jongstleden vonden de 
rouwdienst en de begrafenis plaats in Veenendaal. 
Tijdens de rouwdienst ging het over Psalm 90:12 
“Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart 
bekomen.” Een ernstvolle overdenking over het tellen 
van onze dagen (niet onze jaren). Dat zegt iets over 
de kortstondigheid van het leven. Ook ging het over 
het krijgen van een wijs hart en hoe nodig dat is voor 
ons allemaal. Tot ons kwam de oproep om ons te 
haasten om tot Christus te komen nu het nog kan.

Sterke de Heere de familie in dit verlies. In het 
bijzonder haar zus, bij wie Alie de weekenden 
doorbracht. Maar ook de begeleiders en 
medebewoners van de Nachtegaal en de begeleiders 
en deelnemers van de Werkplaats. Dat deze 
roepstem geheiligd mag worden aan ons aller hart.

Johan Riezebos
manager instelling Kroonheim

Adullam Contact   |   13
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Ferrarilaan 6a  |  Oud-Beijerland  | 0186-69 30 99

Check onze vacatures op

beyerinstallatie.nl/vacatures

Elektro

Beveiliging

Duurzaam



Aandacht voor...

Beste lezers, mijn naam is John en ik woon sinds juni 
2018 in Genemuiden. Toen ik nog jonger was, woonde 
ik met mijn ouders op een schip. Dat vond ik fijn. Later 
woonde ik in Kampen in een ‘gewoon’ huis en nu woon ik 
op groep de Polle op Muiderheim. Daar heb ik het goed 
naar m'n zin. We doen veel mooie activiteiten waar ik van 
kan genieten; bijvoorbeeld wandelen, taarten bakken 
(mmm…) en ik kijk naar spelletjes op de iPad. Een vrijwil-
liger heeft voor mij de 'Heerengracht' gemaakt. Daarin zie 
ik schepen varen en ook gaan er lichtjes aan in verschil-
lende kleuren. Dat is zó mooi! Iedere avond komt m'n 
moeder bij ons op de groep koffie drinken. Dat vinden 
we op De Polle allemaal erg gezellig. Soms komt ook nog 
een broer of zus mij hier opzoeken, wat ik ook erg leuk 

vindt. Van vrijdagmiddag tot maan-
dagmorgen ga ik altijd met mijn 
moeder mee naar huis. Hartelijke 
groeten van John.

Het adres is: Krommesteeg 2,
8281 PV Genemuiden

Dag allemaal, ik ben Mathijs, 25 jaar. Ik woon samen met mijn ouders, broers en zussen in het mooie dorpje Elst. Ik werk 5 dagen per week bij het stoere bedrijf Veldheim, afdeling Werkplaats. Ik doe daar allerlei werk-zaamheden, zoals in- en uitpakken, stickeren en boor-tjes verpakken. Ook heb ik contact met ‘mijn’ bedrijf Labor, door met hen te mailen, te bellen of op bezoek te gaan. Natuurlijk doe ik ook voor andere bedrijven veel werk. Voor de afwisseling werk ik op woensdag-middag in de tuingroep. Tussendoor help ik ook nog in het Beleefhuis, 
door een rolstoel te duwen tijdens 
de wandeling. Thuis kan ik mij ook 
goed vermaken. Ik fiets veel rond in Elst en ga op bezoek bij mijn oma. 
Ik geniet ook van orgelspelen, van 
grapjes :-) en van uitdaging!

Het adres is: 
Prinses Margrietstraat 24
8281 CZ Genemuiden

John Hartman Mathijs Brinkman

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Dit is Elsemarie, een heel lief en vrolijk meisje van 

4 jaar! Elsemarie komt 3 dagen in de week naar het 

Bengelbos op De Klimboom in Barneveld. Ze vindt 

het heel erg leuk om te zingen en dat kan ze ook heel 

goed! Als ze zingt, gebruikt ze ook alle gebaren die 

haar ‘juffen’ haar aangeleerd hebben. Het liefst gaat 

ze dan voor de spiegel zitten en 

zingen maar! Ook houdt Elsemarie 

van bellenblazen. Daar wordt ze 

heel blij van. Als Elsemarie bui-

ten is, vindt ze het heerlijk om te 

schommelen en ondertussen is 

ze mooi aan het zingen. Maakt u 

haar blij met een kaartje? 

Het adres is: Gunninglaan 39,

7314 NB Apeldoorn

Dit is Anne-Wil en ze is al 

4 jaar. Ze komt 3 dagen 

in de week naar De 

Klimboom. Daar zit ze op 

de Touwladder. Anne-Wil 

is altijd vrolijk. Ook houdt 

ze heel erg veel van knuffels. Dikkie  Dik is haar favo-

riet! Anne-Wil geniet van buitenspelen: dan gaat ze 

het liefst fietsen. Ze is ook heel creatief! En als ze gaat 

kleuren, wil ze per se binnen de lijntjes kleuren. Ook 

knippen en plakken vindt ze leuk. En met grapjes 

maken doe je haar een groot plezier. Anne-Wil vindt 

het geweldig om een kaartje te ontvangen! 

Het adres is: Topperweg 44, 3774 LJ  Kootwijkerbroek

Elsemarie Florijn
Anne-Wil 
van Lagen
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Quik’s Quality Potatoes  Akkerseweg 13b, 5321 HG Hedel,              
T +31 (0)73 599 91 08, E info@quiks.nl QUIKS.NL

Op zoek naar een uitdagende baan in de     
aardappelverwerking? 

Kijk op www.quiks.nl/vacatures voor meer informatie. 

Wincoop
veiligheidstrainingen

Anthonie Fokkerstraat 45 B - Barneveld
085-066 74 00 - www.bhv-vca-ehbo.nl

in        keer
nl

BHV (Herh.)
al vanaf

€130,-
p.p.

BHV (Basis)
al vanaf

€260,-
p.p.

in        keer
nl

B-VCA
al vanaf

€177,-
p.p.

VOL-VCA
al vanaf

€177,-
p.p.

EHBO (Herh.)
al vanaf

€120,00
p.p.

EHBO (Kind)
al vanaf

€55,00
p.p.

in        keer
nl

Mogelijkheid tot In-Company training 
Voor alle cursusdatums en het complete aanbod 

zie de website: in1keerBHV.nl of bel 085-0667402

Mogelijkheid tot In-Company training 
Voor alle cursus datums en het complete aanbod 

zie de website: in1keerVCA.nl of bel 085-0667401

Mogelijkheid tot In-Company training 
Voor alle cursus datums en het complete aanbod 

zie de website: in1keerEHBO.nl of bel 085-0667403

16 trainingslocaties 

door het hele 

land!

28 trainingslocaties door het hele 
land!80 examenlocaties 

door het hele 

land!

8.7/10



Ik ben ...
… Jakob Koopman, en dat is mijn 
Bijbelse naam. Ik werk op Veldheim 
in het Achterhuis. Daar ben ik 
kerstkaarten aan het inpakken. Dat 
vind ik heel leuk! Dat is mijn werk. 
Ook vind ik het leuk om in de 
pauze een rondje te lopen. 
Grapjes maken doe ik ook 
graag - vooral tegen de 
begeleiders!

Adullam Contact   |   17



De deur gaat van het slot en er 
volgt een hartelijke ontvangst door 
de familie Kuiper uit Hardinxveld-
Giessendam. Gerrit geeft netjes een 
hand - een hele stevige - en ploft 
neer in zijn stoel. Ook zijn zussen Aria 
(18) en Marry (17) komen erbij. “Kom 
Gerrit, ik moet nog even je haar doen; 
straks moet je op de foto”, zegt Marry. 
Ze haalt een kam en gel tevoorschijn 
en begint zijn haar te kammen. Gerrit 
laat het rustig gebeuren.

Leren lopen
“Marry en Gerrit zijn na 28 weken 
zwangerschap geboren”, vertelt moe-
der Kuiper. “Na een poos in het zieken-
huis te hebben gelegen, mochten ze 
mee naar huis. Na een jaar zagen we 
dat Gerrit een achterstand had in zijn 
ontwikkeling, ten opzichte van zijn 
tweelingzus. Nu weten we dat Gerrit 

ASS (autismespectrumstoornis) heeft, 
spastisch is en verstandelijk op het 
niveau zit van een kind van drie jaar. 
Omdat hij spastisch is, zit hij veel in 
een rolstoel.” Vader Kuiper vervolgt: 
“Gerrit begon pas te kruipen toen hij 
een jaar of vier was. De dokters zeiden: 
‘Als hij vóór zijn zevende jaar niet gaat 
lopen, dan gaat hij nooit meer lopen.’ 
En precies op zijn zevende jaar begon 
hij te lopen. En hij loopt nog steeds, 

Tekst: Mathilde van Roekel, foto’s: Mathilde van Roekel en privé

Gezelligheid kent geen tijd
De zaterdag is voor 

Gerrit Kuiper (17) zijn 

‘uitslaapdag’. Meestal 

komt hij dan om tien uur 

uit bed, maar deze keer 

was hij om half negen 

al wakker. Want er zou 

bezoek komen - speciaal 

voor hem - en dat vindt 

hij beregezellig. “Wil je 

koffie?” en “Kom je eten?” 

zijn dan ook de eerste 

vragen die hij stelt. 

v.l.n.r. Marry, Gerrit en Aria
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zelfs na twee heupoperaties!” Moeder: 
“Het is wel nodig dat hij fysio krijgt, 
hoor; dat is echt goed voor hem.” ’s 
Ochtends komt op elke werkdag de 
thuiszorg. “Omdat ik aan mijn hart 
geopereerd ben, kan ik niet alles meer 
zelf; de thuiszorg geeft meer rust.”

Aan het werk
Gerrit volgt speciaal onderwijs in 
Barendrecht. Daar leert hij veel op 
sociaal gebied. Ook is hij bezig met 
het leren van letters. Hij herkent 
wel woorden, maar kan niet lezen. 
Daarnaast loopt hij twee dagen in de 
week stage op Wilgenheim. Vanuit 
Wilgenheim werkt hij bij Teamasters: 
een bedrijf waarvoor hij thee inpakt. 
Of hij dat leuk vindt? Moeder: “Hij 
moppert soms een beetje als hij moet 

gaan. School is een veilige 
omgeving hè, en dit is nog 
even wennen. Maar hij komt 
altijd enthousiast terug.” 
“We moeten hem altijd wel 
stimuleren om wat te doen”, 
zegt vader Kuiper. “Hij kan 
gerust uren op hetzelfde 
plekje zitten om naar men-
sen te kijken; dat vindt hij 
heerlijk.” “Maar hij is wel 
heel sociaal hoor!”, zegt zijn 
zus Aria. “Na het nieuwjaar 
gingen we naar de fysio, 
waar hij in de wachtkamer 
iedereen een hand gaf om 
‘de beste wensen’ toe te 
wensen.”

Logeren
“Ik wil logeren! Ik ga, doei!”, roept 
Gerrit ondeugend, zodra hij het woord 
‘logeren’ hoort vallen. Gerrit logeert 
graag. Of het nu op Maasheim of bij 
familie is, hij houdt van die gezellig-
heid. Moeder: “Met zijn neefjes doet 
hij stoere dingen, zoals quadrijden. 
Soms denk ik: ja, zó had hij ook kun-
nen zijn. Maar als je hem nu ziet, is dat 
al zó bijzonder. Het leven heeft zijn 
ups en downs, maar hij blijft ons zon-
netje in huis!” 

Kerk
Gerrit gaat elke zondagmorgen mee 
naar de kerk. ‘s Middags gaat hij naar 
de zondagsschool. “Hij is wel veel 
ouder dan de andere kinderen, maar 
hij komt er graag en ik zit er altijd bij”, 

zegt vader Kuiper. “We weten niet pre-
cies wat hij begrijpt of onthoudt van 
een preek, maar sommige bekende 
geschiedenissen herkent hij wel.” 
Gerrit zorgt echt voor verbinding in 
de kerk. Iedereen kent hem. Moeder: 
“Vóór de zomer heeft Gerrit een hef-
tige longontsteking gehad, waardoor 
hij acht weken lang in het ziekenhuis 
lag. We hebben toen heel veel gebed 
en bezoek gehad vanuit de gemeente. 
Dat was heel bijzonder en fijn.”

Op pad
Gerrit en zijn zussen zijn merkbaar 
aan elkaar gewaagd. Ze kunnen elkaar 
goed plagen, maar gaan ook regelma-
tig met elkaar op pad: naar een zan-
gavond, naar de bieb of naar familie. 
“Aria maakt ook kleding voor hem”, 
vertelt moeder. “In zijn maat zijn er 
natuurlijk geen kinderkleren, maar 
die vindt hij wel het mooist.” Hoe de 
meiden dat vinden, de zorg rondom 
Gerrit? Vader, lachend: “Voor 75 pro-
cent positief en voor 25 procent kun-
nen ze hem wel achter het behang 
plakken.”

Van het thuisfront… 

G"Gerrit loopt 

nog steeds, 

zelfs na twee 

heupoperaties"

G“Gerrit zorgt echt 

voor verbinding 

in de kerk”
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Laurens Kleinjan 
en Coen van Stam 

genieten zichtbaar 
van een voetenbad 

op KDC de Boei 
(Maasheim).

Bewegen is 

belangrijk! 

Anne Zijlstra 

(de Pauwe, 

Muiderheim) is 

bezig met zijn 

fysio-oefening.

Heditha 
Huisbrink 

(Samenzó) is 

vrolijk aan het 
hobbyen!

Marsel Klomp (de Sloep, Muiderheim) 

pakt tasjes in voor vrijwilligers.

Goed bezig zijn, 
daar hoort ook 
ontspanning bij. 
Chiel Dubbeld 
(de Leeuwerik, 
Kroonheim) gaat 
lekker puzzelen!

Onze ‘bezige bij’ 
Esther Kroes (De Rede, 
Muiderheim) is elke dins-
dag druk met deze klus.

Tekst: redactie In de lens

 Goed 
bezig!
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Breng ook kleur
 in uw interieur!

Lees alles over raamdecoratie trends op
www.reedoo.nl/weblog 

Hamsestraat 38, 4043 LH  Opheusden  •  www.reedoo.nl



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

Dag allemaal, ik wil mij even aan jullie voorstellen. Ik 
ben Bert Slager en ik woon in Staphorst. Zoek je mij op 
werkdagen? Dan moet je op kinderboerderij Samenzó 
zijn, want daar werk ik. En af en toe logeer ik op De 
Lindenhof; dat is ook in Staphorst. Ik ken dus veel men-
sen in Staphorst en het liefst maak ik met iedereen die 
ik tegenkom even een gezellig praatje. En weet u wat ik 
dan het allerleukst vind om over te vertellen? Over mijn 
hobby! Ik verzamel al van jongs af aan allemaal spullen 
van Bruder en ik heb nu al een hele kast vol. Ik vind het 
ook heel leuk om in de foldertjes van Bruder te kijken: dan 
zoek ik alvast allerlei leuks op om voor mijn verjaardag te 
vragen. En af en toe verwen ik mezelf ook weleens door 
zelf wat moois te kopen. Ik heb al allerlei landbouwvoer-
tuigen, zoals een combine en een balenpers, maar vooral 
heel veel trekkers: die vind ik het allermooist! En ik vind 
Deutz de beste trekker. Groetjes van Bert.

Wasmachines

Bruder

Hallo, ik ben Jorg van Deelen en ik ben 12 jaar. Ik zit 
op de Boomhut; dat is een groep van De Klimboom 
in Barneveld. Ik ken alle begeleiders van mijn groep 
bij naam en zelfs de namen van de begeleiders 
van een andere groep. Wat ik erg leuk vind op de 
Boomhut, is de wasmachine. Ik vind  eigenlijk alle 
wasmachines erg leuk. Ik kan er zelf ook al de was in 
doen. Samen met de begeleider doe ik het wasmid-
del erin 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 
vóór zitten en kijk of alle was goed gewassen wordt. 
Als de was klaar is, mag ik het ook weleens in de droger 
doen. Dan wordt de natte was weer droog. Helaas kan 
ik bij de droger niet zien of die mooi draait en daarom 
kijk ik liever naar de wasmachine. Groetjes, Jorg.
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Werken aan doelen op 
activiteitencentrum Eliëzerhof

Zinvol bezig zijn, dat is volgens Grenette Strijkert (42), activiteiten-
begeleider, heel belangrijk voor de deelnemers die in Nunspeet hun 
werk verrichten. De één als fervent bakker voor talloze klanten, de 
ander met het bestickeren van drukwerk voor bedrijven, de vol-
gende met het inpakken van lekkernijen. Zinvol werk, maar zeker 
ook werk waar veel deelnemers plezier aan beleven. Grenette: “Het 
is van belang dat ‘onze’ mensen enerzijds iets doen waarvoor ze 
gewaardeerd worden en anderzijds werk verzetten waar ze blij van 

Tekst en foto's: Beppie van de Beek - Pellegrom

Werk aan de winkel!

Op activiteitencentrum Eliëzerhof 

in Nunspeet is het een drukte van 

belang. Bij binnenkomst komt 

een heerlijke geur je tegemoet. 

Er wordt gebakken. En dat is iets 

wat Jantina van Renselaar (46) 

graag doet. Samen met Janet 

Vierhout (23) vertelt ze over haar 

werk. De dingen die ze graag doet 

én de doelen die daarbij horen. 

Begeleider Grenette Strijkert: 

“Janet kan heel mooi schrijven, ze 

doet het graag en ze kan er nog 

beter in worden. Daarom mag zij 

alle kaarten voor de vrijwilligers 

schrijven.” Janet, lachend: “Ja, ik 

schrijf alles erop, hè? De namen, 

adressen én de tekst binnenin.” 

Deelnemer Janet Vierhout

24



worden en waarin ze kunnen groeien. 
Soms is dat natuurlijk zoeken, want 
het is per persoon verschillend.” Ze 
nipt aan een kop warme koffie.
Janet, die naast haar zit, knikt glimla-
chend. Vrolijk vertelt ze over haar werk 
en taken: “Als een vrijwilliger van de 
Eliëzerhof jarig is, krijgt die altijd een 
kaart van ons. Nu hebben we bedacht 
dat ik die kaarten voortaan mag schrij-
ven. De envelop met het adres erop. 
Wel netjes recht natuurlijk, hè! En ook 
in de kaart mag ik dan wat schrijven.” 
Ze rommelt in een bakje en laat trots 
de kaarten zien - die door een andere 
deelnemer getekend zijn - waar ze de 
tekst in schrijft. “Kijk, met dit papiertje 
kan ik het netjes recht doen.” Ze houdt 
een gelinieerde onderlegger omhoog. 
Grenette knikt. “Je kunt mooi schrij-
ven, hè? Daarom dachten we: dat is 
een mooi doel voor jou.” Janet knikt 
stralend. Want werken aan doelen 
motiveert haar.

Grenette licht toe: “We stellen altijd 
voor iedere deelnemer doelen op. Die 
worden per week beschreven in het 
dossier en na een halfjaar kijken we 
of de doelen haalbaar waren. Soms 
zijn ze te hoog gegrepen; dan moet je 
een stapje terug doen. Maar vaak zie 
je - en dat is nu zo mooi! - dat ze, soms 
zonder dat je er al te heftig op stuurt, 
behaald zijn.”

Ze knikt naar Janet: “Janet heeft bij-
voorbeeld als doel dat ze zelfstandig 
de was kan sorteren en de was in de 
wasmachine stopt. Ook het aanzet-
ten hoort bij haar taak. Dat betekent 
niet dat ze dat elke dag moet doen, 
maar we letten er wel op dat ze het 
elke week doet en dat er toegeke-
ken wordt. Inmiddels kan ze het al 
helemaal zelf. Dat is supermooi om 
te zien. Janet geniet ervan als ze een 

succeservaring heeft en ergens in uit 
kan blinken. Door steeds een doel 
te behalen en een ander doel op te 
stellen, zorg je ervoor dat de men-
sen hier niet in een sleur belanden en 
dat ze blijven ontwikkelen en dat ze 
genieten van hun werk.” 

Uitvogelen
Jantina neemt een slok koffie. Ze 
heeft al die tijd stil geluisterd en is 
gespitst op de geluiden achter de 
deur. Daar zit namelijk de bakkerij 
en daar is Jantina maar wat graag 
te vinden. “Wat vind jij leuk om te 
doen, Jantina?” “Bakken!”, vertelt ze 
stellig. Grenette vertelt haar dat ze 
straks, na het gesprek, naar de bak-
kerij mag. Jantina kijkt blij terug. Ze 
komt nu al ruim een jaar volledig op 
de Eliëzerhof en daarom is haar doel 
gekoppeld aan het ontdekken wat ze 
leuk vindt. Grenette: “Het is bij som-
mige deelnemers best een zoektocht 
om te achterhalen wat ze leuk vin-
den en waar ze energie van krijgen. 

Dan kan een doel zijn: samen uitvo-
gelen waar de kwaliteiten liggen en 
waar de deelnemer blij van wordt.” Bij 
Jantina is dat sowieso bakken, heeft 
Grenette ontdekt. “Je kunt het later 
bijvoorbeeld specificeren. Stel dat 
Jantina graag wil leren om een mon-
choutaart te bakken, dan kunnen we 
haar dat laten doen als die weer eens 
gemaakt moet worden. Omdat het 
aansluit bij wat jij dan wilt leren, of 
niet, Jantina?” Jantina knikt ijverig. 
“Mag ik nu bakken?”, grijnst ze.

Werken aan doelen 

D"Door steeds een ander 

doel op te stellen, 

blijven ze ontwikkelen 

en genieten ze van 

hun werk”

Begeleider Grenette Strijkert

Marith Bronkhorst
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 vertalen van complexe vraagstukken in heldere adviezen. Onze 
specialisten hebben actuele kennis van zaken op het gebied van 
fiscaal advies, bedrijfswaardering en vermogensplanning. 
Van Ree HR Consultants ondersteunt voor wat betreft 
personeelszaken. Van beleid en werving tot coaching en de 
salarisadministratie.   
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 

 

 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP UW CIJFERS. 

Van Ree Accountants biedt advies op maat  voor het  
midden- en kleinbedrijf, voor onderwijs en non-profit 
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Hard gewerkt
Elke deelnemer heeft minimaal twee 
doelen. Als het ene doel behaald is, 
komt een volgende ervoor in de plek. 
Hoe gaat dat dan precies? Grenette: 
“Als een doel behaald is, wordt dat 
natuurlijk met de deelnemer gedeeld. 
Zo van: ‘Wat goed, je kunt het nu hele-
maal zelf!’ En daarna is het zaak om een 
nieuw doel ervoor in de plek te krijgen. 
Als we dat hebben bedacht, samen met 
de deelnemer of - als dat niet kan - met 
andere begeleiders, gaan de doelen 
naar de ouders of verzorgers. Die zijn 
er natuurlijk altijd van op de hoogte en 
moeten ook toestemming geven om 
aan dat doel te werken.” De ouders van 
Jantina horen na een dag werken ook 
terug hoe het geweest was. “Wat zeg je 
dan, als je thuiskomt?”, vraagt Grenette 
aan haar. Trots kijkt ze terug: “Hard 
gewerkt vandaag!” Grenette glimlacht: 
“Dat is toch mooi? Dat deelnemers een 
leuke dag hebben gehad én ook echt 
gewaardeerd worden voor het werk 
dat ze elke dag verzetten?” 

Aan het werk
Intussen is Jantina opgestaan: ze moet 
even haar werktenue aandoen om 
op de foto te kunnen bij een klus die 
ze vaak doet: chocolaatjes inpakken. 
Omdat afwegen moeilijk is, is voor 
Jantina een stippenkaart gemaakt. Op 
elke stip een chocolaatje en zijn alle 
stippen vol? Dan mogen de choco-
laatjes in het zakje en is vrijwel altijd 

de benodigde hoeveelheid inge-
pakt. Razendsnel en geconcentreerd 
doet Jantina voor hoe het moet. 
Glimlachend kijkt ze naar de camera. 
“Bakken?”, vraagt ze dan. Grenette 
lacht: “Ja, nú mag je bakken!” Met een 
energieke tred vertrekt Jantina rich-
ting de keuken.

Janet lacht erom. “Zal ik nu mijn kaar-
ten laten zien?” Ze pakt er het bakje bij 
waarin alle adressen van de vrijwilli-
gers zitten. Keurig per maand gesor-
teerd. “Ik wil graag op de foto met 
deze kaart: met die molens. Mooi is 
‘ie, hè?” Zelfverzekerd houdt ze hem 

omhoog. De camera klikt. Het gesprek 
zit erop. Het echte werk gaat weer 
beginnen. Vandaag hoeven er geen 
kaarten op de post, maar in april 
wachten er weer wat. Janet: “Ja, dan 
doe ik deze, denk ik. Met die vliegtui-
gen.” En terwijl Jantina in de keuken 
aan de slag gaat en Janet haar kaarten 
netjes ordent, wordt onbewust weer 
een doel in de praktijk gebracht…

H"Het is toch mooi dat 

deelnemers een leuke 

dag hebben én ook 

echt gewaardeerd 

worden?”

H"Het kan best een 

zoektocht zijn om te 

achterhalen wat ze 

leuk vinden”

Werken aan doelen 

Deelnemer Jantina van Renselaar
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Meewerkend teamleider op DAC Veldheim

Per november 2019 ben ik aan de slag gegaan als 
meewerkend teamleider op Veldheim. Bij ons is het 
zó geregeld, dat je als teamleider vier dagen op de 
groep staat en één dag op kantoor werkt. Doordat 
we ook op de werkvloer staan, lopen we allemaal 
tegen dezelfde uitdagingen aan. Ik hoef niet te 
bedenken hoe anderen iets moeten doen. Meestal 
hebben collega’s veel meer kennis dan ik; mijn taak 
is om dat de goede kant op te sturen, zodat we met 
elkaar goede zorg en begeleiding kunnen organise-
ren. Uiteindelijk 
is dát waarom we 
hier werken!

Veldheim trok mij, 
vooral gezien de 
vele mogelijkhe-
den en uitdagin-
gen die er liggen 
op diverse vlakken. 
Mede daardoor 
kan ik me verder 
ontwikkelen en dus 
mijn werk steeds 
beter doen. Adullam 
biedt daarvoor ook erg veel mogelijkheden qua 
interne (en externe) opleidingen en trainingen. Leren 
en ontwikkelen zijn hier werkwoorden. Tijdens onze 
sollicitatie is gekeken of onze kwaliteiten aanvullend 
waren. Toen is gebleken dat we mooi op elkaar aan-
sluiten. Gelukkig niet alleen op papier, maar ook in de 
praktijk. Het werkt goed en we kunnen samen goed 
werk leveren.

Het activiteitenaanbod is erg divers. Zo is er voor 
bijna iedere zorgvrager wel een passende werk-
groep, waar we zinvol werk (willen) doen. Hartelijk 
welkom om kennis te maken!

Meewerkend teamleider op DAC Veldheim
 
Ook ik ben in november gestart als meewerkend team-
leider op Veldheim. Daarvóór werkte ik al een paar jaar 
op Veldheim: als evb’er stond ik elke dag op de groep. 
Toen de vacature voor teamleider kwam, hoefde ik niet 
lang na te denken of ik dat leuk vond. Ik was wel toe 
aan nieuwe uitdaging. Daarnaast werd ik, door de des-
tijds interim leidinggevende, gestimuleerd om te sol-
liciteren. Dat vind ik mooi bij Adullam! Er worden veel 
mogelijkheden aangeboden om je verder te ontwik-
kelen en door te groeien. We hebben bijvoorbeeld de 

Talentvijver: wanneer je op termijn wilt 
groeien naar een leidinggevende func-
tie, word je in deze groep toegerust en 
klaargestoomd om als leidinggevende 
aan de slag te kunnen gaan. 

Op Veldheim ben ik meewerkend 
teamleider. Een prachtige combina-
tie van leidinggevende zijn en tegelijk 
dichtbij de praktijk van alle dag staan. 
Je staat letterlijk tussen je collega’s 
en de zorgvragers. Daarmee ben en 
blijf je toegankelijk voor iedereen. Ik 
kwam van het volledig op de groep 

werken; dan is dit wel een omschakeling. Geluk-
kig kan ik op deze manier gewoon mezelf blijven en 
hoef ik niet ‘de leidinggevende op kantoor’ te zijn. Ook 
als pas begonnen teamleider is er veel aandacht voor je 
ontwikkeling. Zo krijg ik elke maand coaching en is er 
een leiderschapsprogramma opgezet. Tijdens dat pro-
gramma ontmoet je ook andere teamleiders, zodat je je 
ervaringen kunt delen. Daarnaast word je daarin toege-
rust met kennis die nodig is voor deze functie. 

Kortom, ik vind het prachtig om teamleider te zijn. 
Mijn persoonlijke drive is goede zorg te leveren aan 
onze zorgvragers en een fijne werkplek te bieden aan 
mijn collega’s!

Aan het woordTekst: redactie

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Bastiaan 
van Leersum

Dianne 
Blok-Leusink
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Glashorst 123               Scherpenzeel               T 033 - 277 2266
Kijk voor meer informatie op dimetra.nl
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I M"In voor- en 

tegenspoed, 

hebben we het hier 

toch best goed”

Bewoner Albert Russcher

"Met vallen en opstaan, 

met alle gebreken, 

mogen we blij zijn 

met ons huis…”

Bewoner Bert van den Hazel

10 jaar De 10 Domeinen
Donderdag 14 november jl. heeft locatie De 10 Domeinen te 

Uddel haar 10-jarig jubileum gevierd met een gezellig etentje. 
Begeleider Eke Hendriksma: “Het is mooi om te zien dat 
De 10 Domeinen een thuisbasis én (uit)vliegbasis is. Er is 

gezelligheid en onderling contact. Daarnaast heeft iedereen zijn 
eigen sociale netwerk, werk, bezigheden en verplichtingen.”

Wist u dat…

… D10D de 
afkorting is 
voor onze 

locatie?

Bewoner Gertjan Bulsink
Bewoner Corné Kempeneers

Gezellig uit eten

10-jarig jubileumTekst: redactie
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Terugblik bij afscheid

Eind december 
2019 zijn de heren 

Ottervanger, 
Van der Vlies en 

Zevenbergen 
afgetreden als 

leden van de Raad 
van Toezicht. Hoe 

blikken zij terug 
op deze periode?

De drie leden hebben zo hun eigen 
herinneringen aan hun begintijd bij 
Adullam. Zevenbergen: “Ik kan mij her-
inneren dat ik in de begintijd regelma-
tig als bestuurslid naar voorzieningen 
moest afreizen om ‘kleine probleem-
pjes’ uit de weg te ruimen.” De heer 
Van der Vlies herinnert zich dat de 
heren Van Ree en Zevenbergen hem 
kwamen vragen om toe te treden 
tot (toen nog) het bestuur: “Er waren 
nogal wat andere kapers op de kust. 
Mijn echtgenote hield veel verzoe-
ken tegen het licht en vond dat ik 
‘die boten’ maar beter kon afhouden, 
maar ten aanzien van het verzoek uit 
de kring van Adullam vond ze meteen 
dat ik dat maar moest doen, vanwege 
onze verbondenheid aan het werk van 
Adullam.”

Verbondenheid
Verbondenheid werd vooral gevoeld 
op het vlak van identiteit: er werd 
altijd eenheid ervaren. Zevenbergen: 
“Natuurlijk waren er weleens accent-
verschillen, maar we bespraken ze 
in alle oprechtheid en we vonden 
elkaar altijd.” Lid zijn van de Raad 
van Toezicht werd ervaren als een 
mooie taak. Ottervanger: “De mooi-
ste taak vond ik om te proberen iets 
te betekenen voor de kwaliteit van de 
zorg, zoals die door Adullam gele-
verd wordt.” Van der Vlies: “Uiteraard 
moet kwalitatief goed werk geleverd 

W“We waren verbonden 

aan het werk van 

Adullam”

Dhr. Van der Vlies

Tekst: Rosanne Baan

In gesprek met leden van 
de Raad van Toezicht
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TERUGBLIK BIJ AFSCHEID

worden in een veilige omgeving, maar 
het met elkaar zoeken en tasten naar 
de doorwerking van de identiteit 
heeft mij uiteindelijk de meeste vol-
doening gegeven.”

Hoogtepunten
Hoogtepunten waren vooral de ope-
ningen van nieuwe voorzieningen, het 
bezoeken van de voorzieningen, de 
ontwikkeling van de methode Bijbels 
onderwijs en het ontwikkelen van 
het ASBM-model. Zevenbergen: “De 
opening van nieuwe voorzieningen 
betekende dat Adullam de zorg kon 
uitbreiden. Veel zorgvragers kregen 
daardoor de zorg die nodig was in een 
omgeving, liggend in het verlengde 
van de godsdienstige opvoeding 
thuis.” 

Leerzame ontmoetingen
De omgang met zorgvragers zorgde 
voor leerzame ontmoetingen. Van 
der Vlies: “Tijdens een voorzienin-
genbezoek zaten de zorgvragers in 

een spetterende discussie over 
de juist aankomende Tweede 
Kamerverkiezingen. Zij meenden 
dat ik op al hun vragen wel wist te 
antwoorden. Ik stond versteld van 
hun intense belangstelling en ver-
houdingsgewijze grote deskundig-
heid en betrokkenheid bij wat toen 
in onze samenleving speelde. Ik had 
dat niet verwacht en was er verbaasd 

over.” Ottervanger: 
“Wat mij regelma-
tig bij het omgaan 
met de zorgvragers 
opviel, was hoe ze 
omgaan met de 
identiteit. Ik hoorde 
ze regelmatig meer 
over de preek die 
ze gehoord had-
den, praten, dan 
dat anderen dat 
doen. Als Raad van 
Toezicht-lid kreeg ik 
soms de indruk dat 
de zorgvragers op 
dat gebied wel toe-
zicht op óns zouden 
kunnen houden.”

Professionalisering 
In de loop van de jaren is Adullam in 
grote mate geprofessionaliseerd. Er 
kwam een rooster van aftreden, aan-
dachtsgebieden, individuele scholing, 
groepstrainingen en er werd gewerkt 
met een iPad. Ottervanger: “Werden 
aanvankelijk alle vergaderstukken in 
dikke enveloppen per post toege-
stuurd, momenteel gaat alles digitaal 
en wordt bij de voorbereiding en tij-
dens de vergadering gebruikgemaakt 
van een iPad.” 

Ten slotte 
De leden spreken de wens uit dat 
Adullam nog lang mag blijven 
bestaan als een veilige haven voor 
een kwetsbare groep mensen. Waar 
zorg geboden wordt op grond van 
Gods Woord. Steun en financiële 
middelen zijn nodig, maar bovenal is 
gebed noodzakelijk voor alle geledin-
gen binnen Adullam.

E

S

“Er waren weleens 

accentverschillen, maar 

we vonden elkaar altijd”

Dhr. Zevenbergen

"Soms kreeg ik 

de indruk dat de 

zorgvragers wel 

toezicht op óns 

kunnen houden"

Dhr. Ottervanger
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Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:
Rutger Evertse 
uit Brakel (5 jaar)
William Snoei 
uit Nieuw-Beijerland (7 jaar)Channa Coes 

uit Emst (11 jaar)

Beste jongens en meisjes!

Weer hartelijk bedankt voor de inzendingen! Wat is het fijn, hè, dat Adullam 
zoveel betekent voor veel mensen! Hoe goed ken jij de locaties eigenlijk? 
Weet je bijvoorbeeld hoeveel er zijn? Hieronder staan er een aantal. Weet jij 
de goede plaatsnaam erbij te vinden? Trek er een lijn naartoe. Eigenlijk ben 
ik ook heel benieuwd of jij weleens op een instelling van Adullam komt… 
Vertel je daar een keer iets over in je brief? Hieronder zie je een gebouw, nog 
kaal en leeg. Kleur het netjes in en ontwerp het welkomstbord voor een door 
jou gekozen locatie! Stuur het dan vóór 
D.V. 24 april a.s. naar:

Peulenlaan 93
3371 XH Hardinxveld-Giessendam

Hartelijke groet, 
puzzeljuf Klop

Verbind de woorden die bij elkaar horen met een lijn:

Schoonsterheim Genemuiden

Wilgenheim Barneveld

Maasheim Staphorst

Beekheim Uddel

Kroonheim Alblasserdam 

Muiderheim Puttershoek
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Jenneke van Wijk – vrij verteld naar een verhaal uit ‘De Banier 1998’ Verhaal

Als de markt bijna voorbij is, komt een 

man aanlopen. Hij kijkt wat rond bij 

de kraam van Pieter en wijst dan op 

de laatste meloen die er ligt. “Wat een 

mooie, grote meloen. Hoeveel geld wil 

je ervoor hebben?” Pieter bekijkt de 

vrucht eens goed. “Dit is de laatste die 

ik heb, meneer! Maar al ziet hij er zo 

mooi uit, hij heeft toch een bedorven 

plekje, zie ik.” “O, dat is jammer, dan wil 

ik hem niet hebben”, zegt de man. Hij 

kijkt Pieter eens opmerkzaam aan. “Is 

het wel verstandig van je om de gebre-

ken van je maar zo aan te wijzen?” 

“Het is beter dan oneerlijk te wezen, 

meneer!”, zegt Pieter bescheiden. De 

man knikt en zegt: “Als je dat doet, zul 

je gunst bij God en bij de mensen vin-

den. Ik zal onthouden waar je kraam 

staat, zodat ik bij jou fruit kan kopen!” 

De man loopt door naar de kraam van 

Joost. “Goedemiddag, zijn dit verse 

vissen?” “Zeker, meneer,” antwoordt 

Joost, “ik heb ze vanmorgen zelf 

gevangen.” De man koopt er een paar 

en gaat weg.

Na de markt zijn Pieter en Joost 

gewend om met elkaar te eten. “Jij 

bent ook gek, Pieter, om die man de 

rotte plek op de meloen aan te wijzen”, 

zegt Joost. “Nu kun je hem weer terug 

meenemen of weggooien. Nee, dan 

heb ik het beter gedaan met de vis die 

ik gisteren gevangen heb. Ik heb ze 

net zo duur verkocht als die verse vis.” 

“Nee Joost, ik wil niet oneerlijk zijn, al 

kon ik het dubbele verdienen! En ten-

slotte heb ik een nieuwe klant gekre-

gen en jij bent er één verloren”, merkt 

Pieter verstandig op. En het blijkt dat 

Pieter gelijk heeft, want de man komt 

heel regelmatig naar zijn kraam terug 

en koopt dan voor een aardig bedrag. 

Joost zijn kraam loopt hij voorbij; daar 

besteedt hij geen cent meer aan!

Zo gaat een jaar voorbij. De man 

blijft bij de kraam van Pieter komen. 

Af en toe maakt hij een praatje over 

Pieter zijn toekomst. Pieter wil graag 

koopman worden en na een poosje 

vraagt de man hem of Pieter bij hem 

op kantoor wil komen werken. Pieter 

is daar heel blij mee. Hoe langer hij 

op het kantoor werkt, hoe meer taken 

hij mag uitvoeren. Uiteindelijk wordt 

Pieter onderdirecteur op het kantoor.

Eerlijk duurt het langst!

Op de markt is het een drukte van belang. Ook Pieter en Joost staan op de markt 
achter hun kramen. Pieter verkoopt fruit en Joost staat achter zijn viskraam. De 
jongens hebben nauwelijks tijd gehad om elkaar gedag te zeggen; zó druk is het! 

Eerlijk duurt het …! 
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Jan ontdekte dat zijn beeld nog niet 
half klopte. “Natuurlijk komt geweld-
dadig gedrag in de (zeer) intensieve 
zorg voor. Deze bewoners kampen 
vaak met psychiatrische problema-
tiek. Maar geweld steekt de laatste 
jaren steeds minder vaak de kop op. 
De kracht van Adullam is om hef-
tig gedrag te de-escaleren”, zegt Jan, 

“Deze hulpbehoevende mensen 

zijn mensen net als jij en ik, 

ondanks dat hun ontwikkeling 

niet gelijk opgaat met die van 

ons. Het was mijn missie om hen 

vanuit een veilige relationele basis 

zo veel mogelijk te betrekken bij 

het dagelijks leven. Maar ja, slaan, 

schoppen en spugen hoort daar 

ook bij. Toch wilde ik dit een paar 

jaar doen”, vertelt Jan van Wincoop 

(40) over de tijd waarin hij 

begeleider intensieve zorg werd bij 

Adullam. Inmiddels gaat Jan bijna 

zijn 20e jaar in en vindt hij elke dag 

nog steeds uitdagend. Waarom 

bleef hij zo lang hangen? 

Tekst: Anne Rebel - Lodder

“Als je deze mensen - ondanks hun zeer moeilijke gedrag -   een menswaardig bestaan geeft, bloeien ze op”

Complex gedrag is óók een taal

Bekijk de video van Lara en Geert 
via adullamzorg.nl/complexgedrag

Lara en Geert
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voorheen begeleider van Geert Veijer 
(41). Momenteel is Jan coördinator 
interne opleidingen en verzorgt hij zelf 
een aantal trainingen, waaronder de 
weerbaarheidstraining.

Geweld is ook een taal
Jan: “Dat bewoners minder vaak op een 
negatieve manier aandacht vragen, 

heeft te maken met meer kennis bij 
begeleiders, de weerbaarheidstraining 
die de meeste Adullam-medewerkers 
volgen, gezamenlijk werken van-
uit ASBM (het Adullam-Schutse-
BegeleidingsModel) en een zinvol 
dagprogramma. Hierdoor hebben 
begeleiders een betere aansluiting met 
de bewoners en zitten deze zorgvra-
gers beter in hun vel, zoals Geert Veijer.”

Geert woont sinds 1998 op Kroonheim, 
de laatste jaren op de Kwikstaart-
groep, waar hij en zijn twee huisgeno-
ten zeer intensieve zorg ontvangen van 
twee begeleiders. Een kleine groep, 
veel begeleiding, zo min mogelijk prik-
kels en nagenoeg geen drukte doen 
wonderen. Geert schreeuwt minder, 
slaat nauwelijks nog met deuren, dreigt 
niet meer, deelt nog maar sporadisch 
meppen uit en het aantal epileptische 
toevallen is afgenomen. “Er is nu meer 
tijd om over je problemen te praten, 
toch?”, vraagt begeleider Lara de Weerd 
aan Geert. Deze knikt instemmend: “Ik 
heb rust in mijn hoofd nu.”

Zinvolle dagbesteding
Dagelijks bezorgt Geert geschilde 
aardappels op alle Kroonheim-
groepen en gaat hij naar het DAC 
(dagactiviteitencentrum). Op woens-
dagmiddag werkt hij in de moestuin. 
Nu heeft Geert minder loze tijd en 
volgt hij zelfstandig zijn programma. 
Dat lukte voorheen lang niet altijd. Het 
gaat dus goed met Geert.

Sterker nog, vanmiddag was Geert 
nog slecht gehumeurd. Lara heeft zijn 
negatieve stemming weten om te bui-
gen voordat zijn gedrag uit de hand 
liep. Nu is Geert vrolijk, vertelt over 
zijn pasgeboren nichtje, maakt grap-
jes en heeft duidelijk zin om te praten 
over zijn leven bij Adullam. 

Lara: “Als begeleider moet je de wereld 
om Geert heen duidelijk maken. Zelf 
begrijpt hij daar niks van. Met de sei-
zoenswisseling draagt de één al korte 
mouwen en de ander nog een trui. 
Geert overzag vandaag niet wat hij 
aan moest trekken. Maar hij kan zelf 
zijn probleem niet uitleggen. Omdat ik 

D“De juiste 

begeleiding kan 

agressie van 

bewoners in goede 

banen leiden” 

Jan van Wincoop

INTENSIEVE BEGELEIDING

“Als je deze mensen - ondanks hun zeer moeilijke gedrag -   een menswaardig bestaan geeft, bloeien ze op”

Complex gedrag is óók een taal
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werkenbijadullam.nl

hr@adullamzorg.nl

06 37 18 40 23

werkenbij.siloah.nl

werkenbij@siloah.nl

06 86 86 56 12

werkenbijdeschutse.nl

opleidingen@deschutse.nu

0488 48 33 22

De Schutse
Zorg wat er écht toe doet

Kom 
een 
bakje 
koffie 
doen!

P.S. We hebben ook thee ;-)

Werken in de 
gehandicaptenzorg, 
iets voor jou?



hem goed ken, kan ik zijn moeilijkheid 
benoemen, uitleggen en zijn onrust 
wegnemen. Ik ben de hele dag alert 
op de signalen die hij afgeeft. Door tij-
dig bij te sturen, kun je heftig gedrag 
voorkomen. Dat maakt mijn werk 
interessant.”
 
Doelen bereiken
Lara: “Elke dag is een uitdaging om 
tijdig in te spelen op het gedrag van 
onze bewoners. Om hun problemen 
op te lossen en escalaties te voorzien. 
Hun gedrag gaat gepaard met agressie, 
maar ook met automutilatie (zelfver-
wonding). Door naast hen te gaan staan 
en het gesprek met hen aan te gaan, 
kunnen we uitbarstingen voorkomen. 
Ook samen bidden kan kalmerend 
werken.” Ze vervolgt: “Wij begeleiders 
staan er niet alleen voor. We geven de 
begeleiding vorm vanuit een team met 
een orthopedagoog. Als team heb je 

dezelfde aanpak, zodat duidelijkheid 
voor de bewoners gewaarborgd is.” Ook 
met deze bewoners hebben de bege-
leiders altijd doelen. “Hoe gaaf is het als 
het je lukt de oorzaken van gedrag te 
kunnen ontdekken, zodat de bewoners 
de dag ontspannen kunnen starten of 
afsluiten. En je krijgt er veel voor terug”, 
zegt Lara er snel bij. “Liefde, gezellig-
heid en dankbaarheid. Deze bewoners 
hebben het zo moeilijk. Het is mooi 
om een goede relatie met hen op te 
bouwen, waarbinnen ze zich veilig 
voelen. Zo draag je bij aan een betere 
levenskwaliteit.” 

“Kortom,” besluit Lara, “werken in 
de gehandicaptenzorg betekent 
dat je sensitief moet zijn en stevig 
in je schoenen moet staan. Je moet 
doorzettingsvermogen hebben,  
goed kunnen samenwerken en  
kleine successen kunnen zien.” 

Weerbaarheidstraining 
essentieel
Jan: “De weerbaarheidstrai-
ning speelt een belangrijke rol 
bij het opbouwen van goede 
relaties tussen begeleiders en 
bewoners. Tijdens deze scho-
ling staat mentale weerbaar-

heid centraal. Begeleiders verkrijgen 
meer inzicht in zichzelf en in de bewo-
ners. Ze leren beter samenwerken. 
Daarnaast komt natuurlijk ook het trai-
nen van hun fysieke weerbaarheid aan 
bod. Zo kunnen we onze bewoners 
een veilige omgeving bieden.”

Dat de zorg binnen Adullam de laat-
ste twintig jaar is verbeterd, is voor 
Jan overduidelijk. “Voorheen stuur-
den we op negatief gedrag; niet op de 
oorzaak ervan. Ja, ook bij ons werden 
bewoners weleens in hokjes gezet 
wanneer hun gedrag ontoelaatbaar 
werd. Ook Geert. En dan sneuvelde er 
weleens een ruit. Gelukkig zijn isoleer-
kamers niet meer nodig. Omdat ieder-
een nu vanuit het ASBM-model naar 
oorzaken van gedrag kijkt, kunnen we 
veel problemen voorkomen. Hier is 
Adullam sterk in.”

INTENSIEVE BEGELEIDING

W“Wij staan naast, 

en niet tegenover 

de bewoners” 

Lara de Weerd
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Steun
   Adullam

In 2019 is voor een totaalbedrag van ruim € 
1.733.000 aan giften binnengekomen. Een enorm 
bedrag, waar we stil van worden. Stil omdat het 
ruim € 216.000 meer is dan in het voorgaande 
jaar. Stil omdat het ruim € 516.000 meer is dan we 
hadden begroot. Stil omdat het de Heere is Die de 
harten neigt en omdat we in afhankelijkheid van 
Hem ons werk moeten en mogen doen. Het vervult 
ook met dankbaarheid, dat zovelen het werk van 
Adullam op deze manier willen en mogen steunen. 
We vertrouwen erop dat net zoveel mensen óók 
in hun gebed denken aan de mensen met een 
verstandelijke beperking, die aan de zorgen van 
Adullam zijn toevertrouwd. 

Geld is wel een belangrijk middel en is nodig om iden-
titeitsgebonden zorg te kunnen blijven bieden, maar 
we weten allemaal dat één ding het allerbelangrijkste 
en noodzakelijkste is in ons leven. Juist terwijl ik dit 
schrijf, horen we dat een bewoner van Kroonheim is 
overleden. In twee weken tijd is dit de derde zorgvra-
ger van Adullam die overlijdt. Het wijst ons er weer op 
dat de zorgverlening van Adullam eeuwigheidsper-
spectief heeft. Juist in die wezenlijke kern van de zorg-
verlening wil Adullam de ontvangen gelden inzetten, 
ieder jaar weer, toekomstgericht. 

Ik wil u hartelijk danken voor het vertrouwen dat u in 
Adullam stelt. Ook voor dit jaar zijn weer belangrijke 
projecten benoemd. Ik kan ze hier niet allemaal noemen; 

u vindt ze wel op onze website 
www.adullamzorg.nl/projecten. 
Heeft u hier vragen over, dan kunt 
u altijd contact met me opnemen.

Jan van Velthuizen
communicatie en 
fondsenwerving

Stil én dankbaar 
voor inkomsten 2019

Diny 25 jaar actief 
als comitélid
In december 2019 was het 25 jaar geleden dat 
Diny van Aalst haar plaatsje innam binnen het 
Adullam-comité Nederhemert. Daar hebben 
we op de vergadering van 28 januari jl. aan-
dacht aan geschonken. De agenda en notu-
len ontvangen we van haar iedere keer weer 
mooi op tijd en ook haar actieve inzet tijdens 
de verkopingen en bij allerlei acties wordt zeer 
gewaardeerd. Daarin komt dan ook duidelijk 
naar voren haar liefde voor - en haar betrokken-
heid bij de deelnemers, die ze ook alweer 12,5 
jaar mag begeleiden op Wilgenheim. Diny, we 
hopen dat je krachten mag ontvangen om het 
werk zowel binnen ons comité als op de werk-
vloer te mogen doen. Bovenal Gods onmisbare 
zegen toegewenst namens alle comitéleden 
van Nederhemert. 
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Steun Adullam

Activiteiten Zie voor het actuele activiteitenoverzicht: www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender

D.V. ZATERDAG 14 MAART

Comité Rijssen; voorjaars-
verkoping; van 9.00 tot 
12.30 uur; Jacobus Fruytier 
Scholengemeenschap, De 
Stroekeld 142, Rijssen. 

D.V. ZATERDAG 4 APRIL 

Comité Hendrik-Ido-Ambacht; 
jaarlijkse verkoopdag; van 
9.30 tot 13.00 uur; Willem de 
Zwijgerschool, Graaf Willemlaan 20, 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Sint Philipsland; jaarlijkse 
verkoping; van 9.00 tot 16.00 uur; 
Schoolstraat/Achterstraat, Sint 
Philipsland.

Comité Geldermalsen; 
voorjaarsverkoping; van 10.00 uur 
tot 15.00 uur; hal Gebr. Van Doorn 
B.V., Laageinde 15a, Geldermalsen.

D.V. DINSDAG 7 APRIL

Comité Stavenisse; 
kledingverkoop; van 15.00 tot 
20.00 uur; in Dorpshuis ‘De Stove’, 
Voorstraat 42, Stavenisse.

D.V. ZATERDAG 25 APRIL

Comité Staphorst; bloemenmarkt; 
van 12.00 tot 14.00 uur; bij De 
Horstenaar, Gemeenteweg 9, 
Staphorst.

Comité Puttershoek; verkoping; 
van 10.00 tot 16.00 uur; 
parkeerterrein Alcazar (tegenover 
Maasheim), Groeneweg, 
Puttershoek.

D.V. DONDERDAG 7 MEI

Kroonhoeve; geraniummarkt; van 
13.00 tot 17.00 uur; Garderenseweg 
59, Uddel.

D.V. ZATERDAG 9 MEI

Comité Nederhemert; jaarlijkse 
verkoping; van 9.30 tot 13.00 uur; 
op het kerkplein bij de HHG, ingang 
Kapelstraat, Nederhemert. 

Comité Doornspijk; bevrijdings-
concert; vanaf 19.30 uur; m.m.v. 
mannenkoor Siloam uit Urk o.l.v. 
Harry Dekker; algehele leiding ds. H. 
Lassche; grote of Sint Nicolaaskerk, 
Zuiderkerkstraat 1, Elburg.

Comité Stavenisse; Zeeuwse 
Lentemarkt; van 10.00 tot 15.00 
uur; Buurtweg 22, Stavenisse. 

D.V. ZATERDAG 16 MEI

Comité Genemuiden; jaarlijkse 
verkoping; van 10.00 tot 14.00 uur; 
locatie Muiderheim, Krommesteeg 
2, Genemuiden.

Comité Alblasserdam; verkoping; 
van 9.30 tot 14.30 uur; op het ds. B. 
Toesplein, Alblasserdam.

D.V. ZATERDAG 6 JUNI

Comité Leerbroek; verkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; op het 
parkeerterrein achter Dorpshuis De 
Schakel, Leerbroek.

Comité Ede; verkoping; van 10.00 
tot 15.30 uur; DAC Veldheim, 
Bovenbuurtweg 33, Ede.

D.V. MAANDAG 1 JUNI 

(Tweede Pinksterdag) Comité 
Doornspijk; autopuzzelrit; kosten 
per auto € 10; starten tussen 13.30 
en 14.30 uur; vanaf Adullam-
winkeltje, Oude Harderwijkerweg 
35, Doornspijk. Winkeltje open.

D.V. ZATERDAG 27 JUNI

Comité ’s-Gravenpolder; 
verkoping; van 10.00 tot 16.00 
uur; bij zorgboerderij ‘Landleven’, 
Prinsendijk 15, Kortgene.

D.V. ZATERDAG 4 JULI 

Comité JAM-fietstocht; fietstocht 
t.b.v. Adullam en Mbuma; van 9.00 
tot ong. 17.00 uur; verzamelen bij 
de OGG te Hendrik-Ido-Ambacht, 
zie www.jamfietstocht.nl voor meer 
informatie. 

D.V. ZATERDAG 25 JULI

Comité Garderen; verkoping; van 
10.00 tot 15.30 uur; Mazenhofstraat 
4, Garderen.

D.V. DINSDAG 28 JULI

Comité Doornspijk; fiets- en  
marktdag; marktdag van 9.30 
tot 15.00 uur; fietsroute van 30 
en 60 km; starten tussen 9.00 
en 12.30 uur; in Nunspeet bij 
het Transferium; in Elspeet bij 
de HHG en in Doornspijk bij de 
HHG; kosten: € 5 per routeboekje; 
kinderen met eigen fiets € 3; gezin 
maximaal € 12,50.
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In Garderen heeft de oliebollenactie 
ruim € 2.000 opgebracht. Een prach-
tig bedrag, waar veel werk voor verzet 
is: folderen, verkopen, de adminis-
tratie bijhouden, inpakken, bestellin-
gen wegbrengen… Alle vrijwilligers, 
hartelijk bedankt voor jullie inzet! In 
het bijzonder ook de kinderen van 
de Rehobothschool in Uddel en in 
Kootwijkerbroek. Jullie hebben voor 
heel veel bestellingen gezorgd! Er zijn in 

totaal 4.130 oliebollen en 1.200 appelbeig-
nets verkocht. De opbrengst is bestemd 
voor de nieuwbouw van Kroonheim. 

De totale opbrengst van de olie-
bollenactie in Rijssen was, mede 
door sponsoren, € 7.550! 

In Leerbroek zijn eind november 
2019 6.000 oliebollen gebakken. 
Dat zorgde voor een opbrengst 
van € 3.500!

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 
vanuit een rolstoel fietsen met een realis-
tische fietservaring. Daardoor hebben de 
bewoners het gevoel dat ze er écht op uit 
gaan! Heel hartelijk bedankt!

Opbrengst oliebollenactie t.b.v. Adullam

Het telefoonnummer om Air Miles over te 
boeken, staat foutief vermeld op pagina 
65. Het juiste nummer is: 085 00 222 09.

Correctie op brochure 
Winkelen voor Adullam

MOTOmed voor Maasheim
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Wist je dat op de Boshut (DAC-groep binnen Kroonheim) graag tijdschriften 
doorgebladerd worden door Willeke van de Kamp, die er ook nog eens hard bij zingt? 
Haar voorraad raakt op. Wie spaart mee? Ze geeft de voorkeur aan Landlevens of 
woontijdschriften. Die zijn vaak lekker zwaar en voelen glad aan. U kunt bellen met 
Willem van Nifterik, T 088 238 58 81.

Margriet Haalboom vraagt: “Beste lezers van het Adullam-blad, ik heb een vraagje: voor 
woongroep Beekzicht (Beekheim) zoeken wij een orgel (nieuw of tweedehands). Wie heeft er nog eentje over? We 
zijn benieuwd en wachten op reactie! Hartelijke groeten van Margriet Haalboom.” Als u een orgel over heeft, 
kunt u bellen naar T 088 238 59 60 (vragen naar Beekzicht).

Nog een vraag vanuit Barneveld: “Beste mensen, wij als bewoners van groep 
Beekzicht van de locatie Beekheim in Barneveld vinden het erg leuk om met treinen 
te bouwen. Nu is onze vraag: wie heeft een trein over (of weet iemand die een trein 
over heeft)? Of wie wil een trein schenken aan ons? Neem dan contact op met Jacco 
Mulder, T 088 238 59 60. Wij zouden een model-/Lego-trein echt superleuk vinden! 
Groeten, de bewoners van Beekzicht.”

Oproepjes vanuit de locaties



Extern oriënteren

Giftenverantwoording geheel 2019 Gerealiseerd project

JAARDOEL

€ 86.400
HEEL 2019 

€ 281.525
HEEL 2019 

€ 135.636
HEEL 2018 

€ 247.169
HEEL 2018 

€ 118.157

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

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

In het vierde kwartaal zijn de volgende giften uit nalatenschappen ontvangen:
•  D. de K. € 1.500,     •  D. van B. € 10.000,     • N.N. te M. € 10.000

JAARDOEL 2019

€ 321.000
HEEL 2019 

€ 368.610
HEEL 2018 

€ 324.769

Giften van 
particulieren

JAARDOEL

€ 45.000
HEEL 2019 

€ 78.530
HEEL 2018 

€ 57.264

Giften van instellingen 
en fondsen

JAARDOEL 2019

€ 170.100
HEEL 2019 

€ 205.283
HEEL 2018 

€ 149.834

Giften van 
kerken

JAARDOEL

€ 595.200
HEEL 2019 

€ 640.641
HEEL 2018 

€ 620.120

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

Eén van de doelen van Adullam is het 
organiseren van passende ondersteu-
ning, mét de samenleving. In 2020 is 
het jaarthema ‘extern oriënteren’. 

In 2019 zijn we gestart met een platform, 
dat zich gaat verdiepen in de (on)moge-
lijkheden van innovatieve zorgoplossin-
gen. Dit jaar loopt dat project door. Het 
doel is nuttige oplossingen toe te passen, 
die kunnen bijdragen aan een efficiëntere 
werkomgeving. Daardoor kan meer tijd 
besteed worden aan andere zorgtaken. 
Het concrete doel voor 2020 is om vanuit 
dit platform technologische mogelijkhe-
den en ontwikkelingen binnen de zorg te 
volgen. Daaruit volgen adviezen en voor-
stellen, die gebruikt kunnen worden op 
de voorzieningen.

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

Totaal Stichting Steun Adullam

HEEL 2018

€  1.517.313

JAARDOEL 2019

€  1.217.700
HEEL 2019 

€  1.733.825
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Complex gedrag 

is óók een taal, 

versta jij het?

Waardenvolle 

zorg

Loop dan een dagje mee! 
Bel of app naar 06 37 18 40 23 of mail naar hr@adullamzorg.nl.
Kijk ook op werkenbijadullam.nl voor actuele vacatures.
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WONEN, SLAPEN, INLOOPKASTEN EN 
SCHUIFWANDEN, STOFFERING, VERF, 

RAAMBEKLEDING, VERLICHTING, 
WOONACCESSOIRES, BED EN BADLINNEN, 

BABYKLEDING EN ACCESSOIRES EN EEN 
TIENERAFDELING!

Bouwstraat 29, 7462 AX Rijssen
Tel. 0548 51 25 50 | www.wessels-wonen.nl



Op deze pagina 
willen wij u graag 
voorstellen aan 
nieuwe collega’s 
die bij Adullam zijn 
komen werken of 
binnenkort gaan 
werken. We hopen 
dat alle nieuwe 
medewerkers veel 
plezier mogen 
hebben bij het 
uitvoeren van het 
werk en wensen 
hen veel succes!

Muiderheim
1. Annekie Kooiker als zorgassistent 
2. Wilma Veltman-Beens als  

medewerker woonbegeleiding 

Kroonheim
3. André Slingerland als activiteiten-
 begeleider  (geen foto)
4. Alize uit de Fles als huishoudelijk 

medewerker 
5. Dick van den Top als woonbegeleider 
6. Marianne Bonestroo als medewerker 

activiteitenbegeleiding
7. Marjan van Hierden - Oudendorp  

als zorgassistent wonen 

8. Agnita Barten – Korver als  
medewerker woonbegeleiding 

9. Gerrianne Witteveen –  
als huishoudelijk medewerker 

Maasheim
10. Arie van Steensel  

als activiteitenbegeleider i.o.
11. Mathilda van Schaik-de Jong  

als medewerker woonbegeleiding 

Beekheim
12. Dirieke van Elst als  

huishoudelijk medewerker 
13. Annemarie van Beek-Gerritsen  

als zorgassistent 
14. Tonia Bank-Lankamp als  

huishoudelijk medewerker 

Wilgenheim
15. Willeke de Jong-Weerheim  

als teamleider 

Wonen Staphorst
16. Klaasje Courtz  

als mw woonbegeleiding 

Veldheim
17. Teus van Middelkoop  

als projectleider atelier 

De Klimboom (Rehobothschool)
18. Martijn Bax als zorgondersteuner
19. Geanne van Luttikhuizen als 

activiteitenbegeleider 
20. Maja Ebbers als activiteitenbegeleider  

Tekst: afdeling Personeelszaken Welkom bij Adullam

Nieuwe 
medewerkers

18
20

1917

9

11 13

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 houd de 

vacatures in de gaten op  werkenbijadullam.nl

Ook werken bij Adullam?

16

8

12

15

14

7

10

1 6
2

4
5
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Liesbeth de 
Graaf-de Graaf, 
activiteitenbegeleider 

Maasheim

Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

10 oktober 2019: Teunette ter Maaten 
(Veldheim) en Harm Postema

11 oktober 2019: Tineke 
van Laar (Horstheim) en 
Jan de Boer

9 mei 2019: Willemieke de 
Vree (Muiderheim) en Jos 
Bluemink

30 oktober 2019: Marit Adema 
(Muiderheim) en Gijsbert Visscher

14 november 2019: Gerrita Pul 
(Beekheim) en Maarten van 
Luttikhuizen

6 december 2019: Jentje Bloemert 
(Muiderheim) en Wolter Fuite

26 september 2019: 
Kristien van de 
Brink (Kroonheim) 
en Hermen van de 
Schootbrugge

 Wij zijn getrouwd!

Horstheim-jubilaris
Anita de Vroed was 25 jaar bij 
Adullam en ging met de bakke-
rijgroep naar het Bakkerijmuseum. 
Daar werd teruggegaan in de tijd en 

iets lekkers gebakken.  
’s Middags was het feest op 
Horstheim met de familie en 
bekenden van Anita.

12½ jaar 

werkzaam bij 
Adullam

Lianne Venema-
Florissen, medewerker 
woonbegeleiding Beekheim
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Bedankt!
Trots laten kinderen van De 
Klimop de opbrengst zien van 
het collectegeld dat zij in 2019 
ingezameld hebben voor de 
Hudson Taylor Stichting, voor 
Bijbelse hulpverlening in China.

Even buurten

Samenwerking

Familiebezoek

Vakantie

Deelnemers van Veldheim worden bedankt door de kinderen 
van De Klimboom, omdat ze een jaar lang gezorgd hebben 
voor schoon speelgoed en een schone badkamer en keuken. 

De appartementbewoners van Beekheim 
wilden graag de families van hun begeleiders 
zien, zoals zij zelf zeiden. Daarvoor hebben zij 
zich mét hun begeleiders in Safaripark Beekse 
Bergen een lange dag vermaakt!

Tijdens de 
vakantie in 

Bennekom zit 
Teus van Dieren 

(Maasheim) 
heerlijk te 

schommelen. 
Wilco Baars zorgt 
voor een warme 

maaltijd.

Met een keukentje kun je op vele manieren spe-
len. Ineens bedenkt Johannes dat je jezelf ook 
kunt verstoppen in het kastje (De Klimop).

Dikke pret!
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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

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55 

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede,  T 088 238 59 00

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

  Sector Intensieve zorg             Sector Wonen, Leren & Werken

Centraal bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Kinderdagcentrum 
De Boei
Puttershoek
T 088 238 61 00 
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DIERVOEDING

Ribesstraat 5
6744 XA Ederveen
T 0318-571155 
E orders@ejbos.nl

VARKENS
PLUIMVEE

MELKRUNDVEE
VLEESKALVERENNeem

vrijblijvend contact op voor meer informatieof advies!

www.ejbos.nl



Met deze nieuwe ‘Stap in bij Adullam’-camper gaat Adullam 
het land in: op zoek naar nieuwe medewerkers, actieve 
vrijwilligers en betrokken donateurs. Je kunt deze camper 
overal tegenkomen: bij beurzen en evenementen of bij 
Adullam-acties. Meer zien? Kijk op stapinbijadullam.nl.

Stap in bij Adullam!

Wil jij je zomervakantie nuttig besteden en ben je ouder dan 17 jaar? 
Draai een week mee op de logeergroep van Maasheim! Op logeergroep 
de Zeekade in Puttershoek bieden wij je de unieke kans om logés een 
waardevolle week te geven. Je vrijwilligershulp bestaat uit assistentie 
bij de verzorging en/of begeleiding van logés. Denk aan ontspannende 
activiteiten, het helpen met eten en aankleden, eenvoudige verzorging en 
huishoudelijke bezigheden. 

Ook in de rest van het jaar is een weekje meedraaien op de Zeekade 
mogelijk. Van harte welkom en tot ziens in Puttershoek! Meer weten?  
Mail Janneke de Bruijn via jmdebruijn@adullamzorg.nl.

Vakantievrijwilligers gezocht!
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:
A. Prins

Redactiecommissie:
Jan van Velthuizen  
(voorzitter), Rosanne Baan, 
Woukje Nieuwenhuis-
Doornenbal, Mathilde  
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Postbus 19
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26 
communicatie@adullamzorg.nl
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Raad van Bestuur:
A. Prins, 
Woudenberg

Steun Adullam!
Vanaf een jaarlijkse bijdrage van 
€ 20,- ontvangt u dit kleurrijke 
contactblad viermaal per jaar 
thuis. Om de kosten te drukken, 
geven we de voorkeur aan een 
doorlopende machtiging. Als 
deze niet is afgesloten, ontvangt 
u 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
steun@adullamzorg.nl

Adverteren:
Th. (Theo) van Brenk
T 088 238 59 04 
(locatie Veldheim)
tvanbrenk@adullamzorg.nl

Oplage: 11.800
ISSN: 2213-3224

Verschijning: 
vier keer per jaar

Vormgeving: 
Spankracht Ontwerpers
Lunteren

Drukwerk: 
De Groot Drukkerij bv 
Goudriaan

Contactblad van Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg

Steun het werk van onze Stichting! 

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

Incasso-vooraankondiging: Heeft u met ons een incasso-
contract afgesloten, dan zal het bedrag rond de 10e van 
de maand van uw rekening afgeschreven worden.

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

Kort Adullam-nieuwsColofon

Adullam Contact   |   51



WILLEM DE ZWIJGERWEG 39   •   GELDERMALSEN   •   T. (0345) 50 54 60   •   INFO@JVANMOURIK.COM   •   JVANMOURIK.COM

Jan van Mourik

‘uw persoonlijke wensen 
 zijn voor ons het 
 uitgangspunt’
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