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Regio Noordoost

Regio Midden

Instelling 
Kroonheim 
Uddel 
T 0577 40 84 44

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 0577 40 84 48

Woonvoorziening 
Maanderheim 
Ede
T 0318 63 23 61

Woonvoorziening 
Borchheim 
Ede
T 0318 64 34 64

Woonvoorziening 
Veluweheim 
Lunteren
T 0318 48 33 11

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim 
Ede
T 0318 64 83 33 

Instelling 
Muiderheim 
Genemuiden
T 038 385 76 32

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

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 0522 46 36 35

Dependance Zorgboerderij 
Druivenstein 
Staphorst
T 0522 46 26 64

Dependance Kinderboerderij 
Samenzó 
Staphorst
T 0522 46 52 43

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 06 21 41 27 11

Kijk op onze website www.adullamzorg.nl voor de volledige gegevens of neem contact op met het Centraal bureau.

Regio Zuidwest

Instelling 
Zuiderheim 
Puttershoek
T 078 676 00 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 078 699 06 29

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 078 691 88 47

Logeerhuis De 
Mantelienge
Ouddorp
T 0187 68 37 03

Dagactiviteitencentrum
Waardheim
Puttershoek 
T 078 676 34 44

Dagactiviteitencentrum
Wilgenheim
Alblasserdam
T 078 700 12 05

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:
ds. Tj. de Jong
drs. P.A. Zevenbergen

Redactiecommissie:
A. Prins (voorzitter), Henny van den 
Brink, Woukje Nieuwenhuis-Doornen-
bal, Beppie Pellegrom, Everdien Schalk, 
Jan van Velthuizen

Redactieadres:
Postbus 19
3770 AA Barneveld
T 0342 42 00 12
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

Raad van Toezicht:
drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam 
(voorzitter)
ds. Tj. de Jong, Staphorst (secretaris)
drs. P.H.D. van Ree, Lunteren 
E. Evink, Oosterwolde
J. de Graaf, Puttershoek
ds. D. Heemskerk, Genemuiden
J.A. Liefaard, Waddinxveen
dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde
ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk

Raad van Bestuur:
A. Prins, Woudenberg

Administrateur Donatiefonds:
W. Mudde
T 030 228 50 02
bankrek. (ING) 45.36.867
t.n.v. Adullam Donatiefonds, 
Den Dolder

Donateurs van de Stichting ontvangen 
het contactblad gratis. De minimum-
donatie bedraagt € 8,00 per jaar. 
Donateurs ontvangen jaarlijks een 
acceptgiro ter voldoening van het 
donatiegeld.

Aanmeldingen, adreswijzigingen etc.:
Administratie Donatiefonds Adullam
Antwoordnr. 1272, 3770 WB Barneveld
of naar: wmudde@kliksafe.nl

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

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

Adverteren:
mw. J. van den Dikkenberg-Vervoorn
T 0488 44 27 69, F 0342 41 64 40
hvandendikkenberg@adullamzorg.nl

Oplage: 11.600 

Verschijning: Vier keer per jaar

Vormgeving: Studio Spankracht, Ede 

Drukwerk: Drukkerij Van der Perk B.V., 
Groot-Ammers

Colofon

Steun het werk van 
onze Stichting!

Stichting Steun Adullam, 
Barneveld
ING: 47.85.563
Rabobank: 33.75.86.691

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

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.

Contactblad van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Centraal bureau
Wilhelminastraat 8-10 
3771 AR Barneveld 
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

T 0342 42 00 12
F 0342 41 64 40
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Zorgtoeleiding 
en informatie
Postadres: Postbus 19
3770 AA Barneveld
T 0342 42 00 12

Adullam is HKZ-
gecertificeerd



Daniël 3:15b
We treffen in onze gedachten drie jonge, knappe, 

Joodse knapen aan in Babel. Ze genoten een 
driejarige staatsopvoeding en werden onderwezen in de 
boeken en spraak van de Chaldeeën. Door Gods genade 
kreeg het heidendom geen toegang in hun hart. De van 
huis uit meegekregen waarheid verloochenden zij niet, 
zelfs niet toen zij met militair geweld naar Babel waren 
getransporteerd. Als ze elkaar daar aankeken en afvroegen 
wat er veranderd was vergeleken bij 
Israël, moesten zij zeggen dat alles was 
veranderd. In Babel is alles anders dan 
in Israël. De drie jongens op wie ik de 
aandacht richt, zijn hun land uit, hun 
naam kwijt, maar door genade hun 
God niet kwijt en voor niemand bang. 
Het voornemen leeft in hun ziel om zich 
nooit te verontreinigen met heidense, 
koninklijke spijze. Op het punt van de 
godsdienst zijn zij onverzettelijk. Zij 
weigeren een akkoord te sluiten met de 
wereld. 

Buigen of branden
Korte tijd na Nebukadnezars droom, 
staat het beeld in het dal van Dura 
overeind. De droom is realiteit 
geworden. Dezelfde koning die in 
Daniël 2 de ware God beleed, toont nu 
wat zijn belijdenis waard is. Zijn ware 
aard komt openbaar, zijn eigen-ik wordt 
gestreeld. Het beeld is gemaakt om ‘s 
konings waan te strelen, maar vooral om 
de drie vrienden te strikken en zich van 
hen te ontdoen. Met name het bevel 
om voor het gouden beeld te buigen, 
bewijst dat. Voor de Babyloniërs hoefde 
er geen dreigement bij. Het is voor de 
standvastige vrienden uitgedacht. Zij 
leefden door genade bij Gods bevelen: 
“(…) Geen andere goden voor Mijn aangezicht, geen 
gesneden beeld noch enige gelijkenis, voor die niet 
buigen noch hen dienen (…).” Voor een minderheid 
van drie Godvrezende jongens in Babel, die in heel hun 
levenspraktijk gehoorzaam zijn aan God, is het dwangbevel 
nodig geacht! Voor het beeld buigen zij niet! In Babel niet, 
maar evenmin als het in Jeruzalem of voor de deur van 

hun eigen huis stond. Het 
beeld ontrooft de eer aan God, 
Die zij dienen. Voor het beeld doen zij geen knieval. Ze 
doorzien dat men het speciaal op hen heeft voorzien. Zij 
zijn spelbrekers en dwarsliggers op Babels feest. Men wil 
hen in het gareel brengen want zij vrezen de Heere en 
haten het kwade. Onverzoenlijk is hun haat tegenover de 
zonde, al is deze nog zo verleidelijk. De drie aanbidden 

het beeld niet, al dreigt men hen met 
de dood. Anderen in Babel staan klaar 
om hen in de vurige oven te werpen. 
Nebukadnezar gaat ervoor zitten om 
te zien hoe het met hen afloopt. Ze 
weten het; het is buigen of branden. 
Zij hebben bijzondere genade nodig 
om staande te blijven, temeer omdat 
velen zeggen dat ene knieval voor 
Babel om het beeld te eren niet zo erg 
is. Daarna kunnen de drie vrienden 
toch weer zichzelf zijn? Opmerkelijk is 
dat de vrienden zelf zo niet spreken. 
Ze redeneren niet, ze zoeken hun 
lijfsbehoud niet. Ze weigeren te bukken 
voor het beeld. Ook die ene keer doen 
ze het niet. Ze zijn standvastig, godzalig, 
principieel en onverzettelijk. Hun dwaze 
weigering lijkt hen klem te zetten, ze 
kunnen geen kant meer op. De drie 
rekenen echter alleen met God en zijn 
daarom in de meerderheid. 

Hij bewaart de Zijnen
In geding is dit Gods woord: “Ik geef Mijn 
eer aan geen ander.” Daarom doen ze die 
ene knieval niet. De drie vrienden zijn 
in alles gebonden aan Gods wil. Deze 
bede bepaalt hun houding: ‘Laat ons 
van het spoor, in Uw geboôn vervat, niet 
dwalen, Heer’; laat ons niet hulp’loos 

varen’. De almachtige God regeert. Hij beschermt allen 
die in Zijn wegen wandelen, al moet het door de dood 
heengaan. Die God zij door Geesteswerk ons Deel en onze 
God. In het Babel van deze wereld bewaart Hij de Zijnen. 
Hij wijst hun de weg achter Christus aan, Die voor de satan 
niet ene knieval deed. Zijn weg is altijd de beste weg!

ds. A. Vlietstra
Katwijk aan Zee

Overdenking

“(…) maar zo 

gijlieden het 

niet aanbidt, 

ter zelver ure 

zult gijlieden 

geworpen worden 

in het midden 

van den oven 

des brandenden 

vuurs (…)”

Daniël 3: 15b
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Een uitbundig schijnende voorjaarszon doet 
het terrein van Waardheim in Puttershoek ba-
den in het licht. Een heerlijke dag om buiten 
te zijn. Toch waagt slechts een enkeling van 
de bezoekers van het dagactiviteitencen-
trum voor volwassenen en kinderen zich al 
buiten. “Voor veel cliënten is het gezien hun 
motorische beperktheid ook niet mogelijk 
om actief te bewegen, omdat ze rolstoelge-
bonden zijn”, benadrukt locatiecoördinator 
Gerard van de Breevaart in één van de laatste 
weken dat hij nog bij Adullam werkzaam is. 
“Ook hebben we bij Waardheim veel deelne-
mers met een laag ontwikkelingsniveau, die 
intensieve zorg nodig hebben. Je kunt dus 
mensen hebben voor wie drie minuten be-
weging per dag al het maximaal haalbare is.”

Toch probeert Adullam sinds 2012 cliënten 
meer aan het bewegen te krijgen. Een lan-
delijke pilot onderzoekt daarvoor gericht de 
mogelijkheden. Geheel zonder reden is het 
niet: bij het toekennen van het zorgbudget 
let de overheid er vandaag de dag ook op of 
instellingen dergelijke programma’s hebben, 
gericht op het stimuleren van lichaamsbe-
weging. Om de stijgende zorgkosten een 
halt toe te roepen, probeert de overheid  het 
ontwikkelen van een goede lichamelijke 
conditie te bevorderen. “Iemand die aan een 
rolstoel gebonden is, beweegt weinig en 
verbrandt dus niet zoveel. Het is dan niet 
vreemd dat je dan eerder corpulent wordt 
dan mensen die wél veel aan beweging 
doen. Bij andere gehandicapten is het van-

Maatwerk in activiteiten
Stevig doorwandelen.  

Vaker op de fiets. Voor 

de gezondheid is het 

goed om per dag ten 

minste dertig minuten 

lichaamsbeweging 

te hebben. Veel 

Nederlanders halen 

deze norm niet, 

waaronder een groot 

aantal gehandicapten. 

Waar mogelijk probeert 

Adullam cliënten 

te stimuleren meer 

lichamelijk actief te zijn.   

Tekst: W.L. van der Staaij

Foto’s: J.W.M. Franken

Edgar geniet van het schommelen in de hangmat.

“Het is heerli jk om te bewegen”
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Maatwerk in activiteiten
wege een bepaald syndroom, dat zij meer 
risico lopen op snellere vetophoping.”

Hometrainer
Uit landelijk onderzoek onder andere 
instellingen is gebleken dat veel 
gehandicapten geen enkele aandrang 
voelen om aan lichaamsbeweging te gaan 
doen. Het komt dus bij deze groep aan 
op de begeleiders om hen daartoe aan te 
sporen en te stimuleren.          
“Niet dat onze deelnemers eerst nooit aan 
beweging deden”, zegt Annie Vink, senior 
activiteitenbegeleider. “Veel mensen zaten 
regelmatig al op de hometrainer, maar 
dat was niet in het persoonlijke zorgplan 
opgenomen. Dat gebeurt nu wel. 
Maar uiteindelijk moet je als begeleider 
vooral creatief in je denken zijn, zodat een 
deelnemer niet altijd op de hometrainer 
hoeft, maar ook op andere wijze actief is.”

Motorisch beperkte deelnemers 
kunnen bijvoorbeeld niet makkelijk met 
rolstoelgym een bal overgooien. Annie: 
“Maar de oplossing is heel simpel: met een 
bal aan een touwtje kunnen ze de bal veel 
makkelijker naar zich toe halen.”
Ging voorheen een groep gehandicapten 
- rolstoelgebonden of niet - gezamenlijk 
wandelen, nu wordt er nadrukkelijker naar 
gekeken om die groep te splitsen. “Als je op 
dat moment voor rolstoelgebruikers een 
andere activiteit  organiseert, kan de rest 
actief gaan wandelen. Uiteindelijk probeer 
je eraan te werken dat mensen zichzelf 
gaan motiveren. Wel blijft het een feit dat 
de verschillen in mogelijkheden tussen de 
deelnemers groot zijn. Daar moet je wel 
oog voor blijven houden.”

Huifbedrijden
Annie en haar collega’s hebben via 
gesprekken met deelnemers en hun 
ouders in kaart gebracht waar de interesses 
van de deelnemers liggen. “Die interesses 

Ook Liza maakt een ommetje.

Annie: “Uiteindelijk 

probeer je eraan te 

werken dat mensen 

zichzelf gaan motiveren.”

Stevig doorwandelen
Naam: Ellie Snoei

Bewegen: “Ik woon op Zuiderheim. Elke morgen heb ik vóór werktijd al een 
wandeling en een fietstocht achter de rug. Daarnaast fiets ik van Zuiderheim 
naar Waardheim en omgekeerd. Op Waardheim loop ik dagelijks voor het eten 
vijftien minuten alleen een rondje. Verder neem ik elke woensdag deel aan de 
wandelgroep, waaraan zo’n tien mensen meedoen. Al kletsend wandel je dan 
door en dan is het halfuur zo voorbij. Wel vind ik het prettig als er stevig wordt 
doorgewandeld. Als we gaan slenteren, krijg ik last van mijn rug. Bovendien ga ik 
na het wandelen de boterhammen smeren van de kinderen op het Madeliefje. 
Je spreekt daar een tijd af en als ik dan tien minuten later kom, moet ik me dus 
haasten.” 

Verschil: “Het is belangrijk om aan beweging te doen. Ik merk dat mijn conditie 
erdoor verbetert. Ook geeft het mij een positief gevoel. De buitenlucht doet 
me goed. Dat merk ik vooral op zondag. Mijn woongroep maakt sinds kort een 
rondje van een halfuur. Ik kan dan beter slapen en na een lange dag is het een 
goede en gezonde onderbreking.”

“Het is heerli jk om te bewegen”
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Beweging bij Adullam
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de dag des HEEREN?
Hoe lief is u
Allerlei wetgeving in ons land heeft er mede toe bijgedragen dat de zondag meer en 

meer als een gewone dag wordt gezien. Nog afgezien van het feit dat deze dag met sport 

en spel door miljoenen in ons land wordt doorgebracht. Heeft u dat nog iets te zeggen? 

Of zijn wij het zo gewoon gaan vinden dat we onze schouders er maar over ophalen 

en daarmee zeggen: ‘Er is toch niets meer aan te doen...?’ 

Het is onze dure plicht om de dag des HEEREN waar te nemen zoals de HEERE het 

Zelf ingesteld heeft in Zijn Woord.
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rdering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging

Fred. v.d. Paltshof 15    •    3911 LA Rhenen    •    T  (0317) 61 43 98    •    F  (0317) 61 60 44    •     info@verenigingzondagsrust.nl    •    ING 878.628

DOELSTELLING
Onze vereniging probeert landelijk de zondagsont-

heiliging te bestrijden en de zondagsrust te bevor-

deren. Moge onder de inwachting van Gods zegen 

onze geringe arbeid tot een zegen gesteld worden.

OOK LID WORDEN?
Bent u ook verontrust over de steeds verdergaande ontwikkelingen waardoor 

de zondagsrust in ons land meer en meer in het geding is? Voor slechts 1 euro 

per jaar bent u lid van de vereniging. U kunt voor opgave naar ons kantoor 

bellen, faxen of mailen. Of stuur een kaartje naar ons antwoordnummer. 

Bij voorbaat hartelijk dank!

G E D E N K  D E N  S A B B AT D A G ,  D AT  G I J  D I E N  H E I L I G T .

Ik wil mij hierbij aanmelden als lid van uw vereniging en ontvang graag het jaar-

verslag waarin de werkzaamheden van de vereniging worden weergegeven. 

Ik ga akkoord met de minimum contributie van 1 euro per jaar.

Ik wil graag een folder ontvangen over de vereniging en haar werkzaamheden.

Ik wil graag  stickers ontvangen tegen lectuurverspreiding op zondag.

Naam: dhr./mevr.

Adres:

Postcode + Plaats:

Bankrekeningnr.:

Uw ingevulde bon kunt u sturen naar het volgende adres: Antwoordnr. 2218, 3900 ZB Rhenen. Postzegel is niet nodig.

Invulbon



Beweging bij Adullam

Naam: Jaco van Drunen 

Bewegen: “Ik werk in de 
bakkerij van Waardheim. Op 
woensdag werk ik ook in de 
tuingroep. Grasmaaien is mijn 
hoofdtaak, omdat ik dat heel 
goed kan. Als ik nog tijd over 
heb, werk ik in mijn snoepwin-
keltje. Ook fiets ik iedere dag 
tien minuten op de hometrai-
ner van de bakkerij. Na de lunch 
loop ik voor de locatiecoördina-
tor altijd naar de brievenbus om 
de post op te halen.”

Verschil: “Ik denk dat ik meer beweeg dan 
vroeger, want als het mooi weer is, gaan we nu 
vaker een wandeling maken. Ook ga ik wel-
eens op de skelter. Dan rijd ik rondjes over het 
terrein van Waardheim. Als we klaar zijn in de 
tuin, brengen we de bus terug bij Zuiderheim 
en lopen we vandaar naar Waardheim terug.”

Activiteiten: “Wandelen en fietsen. Als het 
mooi weer is, klapt mijn begeleider de tafel-
tennistafel uit, zodat ik met mijn groepsge-
noten kan tafeltennissen. Ik loop ook al tien 
jaar lang met de avondvierdaagse mee. Het is 
heerlijk om te bewegen. Wat mij betreft orga-
niseert Adullam ook eens een wandeltocht.”

Iedere dag op de hometrainer

lopen natuurlijk uiteen van voetballen en zwemmen 
tot huifbedrijden voor mensen met meervoudige 
beperkingen.  Binnen Adullam hebben we als stelregel 
dat op therapeutische basis en op advies van de huisarts 
activiteiten ter bevordering van lichaamsbeweging 
onder werktijd van de deelnemers plaats mogen vinden. 
Toch blijven er nog veel vragen over. Een deel van die 
vragen raakt nadrukkelijk de identiteit. Neem zwemmen 
bijvoorbeeld. Daar wordt verschillend over gedacht. 
Belangrijke afweging hierbij is het standpunt van de 
deelnemer en de ouders/vertegenwoordigers.”
Er zitten aan diverse activiteiten vaak meer haken en 
ogen dan je op het eerste gezicht zou denken, stelt 
Van de Breevaart. “Om mensen te motiveren, zou het 
aanbrengen van een bepaald competitie-element goed 
kunnen werken. Tegelijkertijd wil je ervoor waken een 
bepaalde sportbeleving aan te wakkeren. Al met al blijft 
het duidelijk maatwerk. Het is goed om - waar mogelijk 
- mensen meer aan het bewegen te krijgen. Ook de 
ouders van onze cliënten zijn er blij mee dat we daar 
oog voor hebben.”

Janine en Hannah (in de loopkar) combineren bewegen en 
gezelligheid door samen een rondje te wandelen.

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  j
un

i 2
01

3

7



8

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  j
un

i 2
01

3



A. Prins

Adullam-
Actueel

Veranderingen
Onlangs had ik het voorrecht mee 
te doen aan een activiteit op De 
Mantelienge, ons logeerhuis te 
Ouddorp. Mooi om samen met een logé 
kroontjes uit te knippen, in te kleuren 
en op een kaart te plakken! Een kaart 
in oranje of andere bonte kleuren naar 
huis sturen ter gelegenheid van de 
troonswisseling, met een groet aan 
lieve papa en mama.

De troonswisseling, de kroningsdag, 
ligt achter ons. Een dag waarin de 

verbondenheid aan het huis van Oranje 
mocht blijken. Wij wensen hen toe wat 
we vinden in Psalm 72:1b “O God, geef 
den koning Uw rechten”. De kanttekenin-
gen geven daarbij aan: “Een rechtvaar-
dige regering, naar het voorschrift Uwer 
wetten.” Dit tot zegen van hun persoon-
lijk leven en tot zegen van land en volk. 
In dit nummer besteden we door middel 
van een aantal foto’s van bewoners, 
deelnemers en logés aandacht aan 
Koninginnedag.

Wmo
Het langverwachte zorgakkoord is 
gesloten. Het zorgakkoord is van groot 
belang voor de toekomst van de zorg. 
Met name als het gaat over de keuze-
vrijheid in de zorg en het omgaan met 
mensen die een zorgzwaarte van VG3 en 
VG4 hebben. We zijn verheugd dat ook 
in de toekomst, binnen de Wmo, een 
vorm van PGB blijft bestaan (en daarmee 
keuzevrijheid), ook voor zorgvragers die 
thuis wonen. Duidelijk is wel dat we het 
in de toekomst met minder overheids-
middelen moeten doen. Binnen Adullam 
vindt nu gedachtenvorming plaats hoe 
we, onder beding van Gods zegen, 
binnen de nieuwe kaders willen gaan 
werken. Daarbij hebben wij de steun van 

u als betrokkene en donateur van onze 
Stichting hard nodig! In het artikel ‘Lang-
durige zorg volop in beweging’ (pagina 
23) leest u meer over de gevolgen van 
het zorgakkoord.

Plan Boshoek 
Adullam is voornemens op instelling 
Kroonheim (Uddel) het plan Boshoek te 
starten. Dit plan kent een aantal deel-
trajecten. Eén daarvan is de realisatie 
(nieuwbouw) van het ‘bloemmodel’. 
Deze woonvorm is bedoeld voor een 
aantal huidige bewoners van Kroon-
heim, die veel individuele begeleiding 
en intensieve gedragszorg nodig heb-
ben. Een woonvorm die past bij hun 
zorgvraag. Woongroep Wielewaal wordt 
uitgebreid met een tweede woon-
leefruimte. Hiermee wordt een knelpunt 
in de huidige zorgsituatie verbeterd, 
ten gunste van de kwaliteit van de zorg. 
Daarnaast zal op verschillende be-
staande groepen het aantal zorgplaat-
sen iets verhoogd worden en 
zullen algemene ruimten 
worden geoptimaliseerd. 
Hiermee kunnen we, 
naast een verbetering 
van de kwaliteit van de 
zorg, meer zorgvragers 
een plaats op Kroon-
heim bieden. 

Van Centraal bureau naar 
Servicecentrum
De komende periode willen we een 
groot deel van het Centraal bureau 
omvormen van een afdelingsgewijze 
structuur naar één Servicecentrum. 
Hiermee kan meer taakveld-overstij-
gend gewerkt worden en kunnen 
processen geoptimaliseerd worden. 
De manager Servicecentrum gaat 
het geheel van de taakvelden aan-
sturen, waaronder personeelszaken, 
financiële administratie, secretariaat, 
ICT en zorgtoeleiding. Daarnaast 
willen we inspelen op de sterk ver-
anderende externe omgeving, zoals 
de Wmo. Aan een tweetal MT-leden 
wordt de ruimte gegeven om de 
beleidsmatige kant te versterken op 
het vlak van financiën en control, en 
kwaliteit en organisatie. We vertrou-
wen erop dat deze verandering ten 
goede komt aan de Adullam-orga-
nisatie en daarmee aan de zorg die 
onze Stichting mag bieden!

“Mooi om samen met een logé 

kroontjes uit te knippen, in 

te kleuren en op een kaart te 

plakken!” 
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B. van der Graaf Engineering
advisering en engineering van werktuigbouwkundige- en sanitaire installaties

Tel.: (078) 618 76 89 /Fax.: (078) 681 20 43- Mobiel: (06) 22 14 52 47
K.v.K. Dordrecht nr. 23090518 - Rabobank 3953.09.077

Email: BvdGraafEngineering@kliksafe.nl
www.bvdgraafengineering.nl

Boskamp 36, 3343 EB  Hendrik Ido Ambacht

Adviesbureau voor centrale verwarmings-, 

luchtbehandelings-, koel- en sanitaire installaties, 

EPC-berekeningen t.b.v. 

kantoor-, school- en kerkgebouwen, 

verzorgings- en verpleeghuizen,  

psychiatrische-  en penitentaire inrichtingen.

6

Ongeveer 70 auto’s op voorraad

Klompersteeg 19
3905 NA Veenendaal

Tel: 0318-515400
www.garagegeurtsen.nl

E-mail: geurtsen@garagegeurtsen.nl

reparatie en onderhoud

schade-afwikkeling

APK-station

G e e f t  G o e d e  G a r a n t i e

verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
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Marith Steenstra
Marith is een meisje van 10 jaar die al heel wat jaartjes naar KDC Horstheim gaat. 
Marith is dol op muziek. Vooral liedjes zoals In de maneschijn en Hoofd, schouders, 
knie en teen, waarbij ze gebaren kan maken. Juf Marleen en Annemiek ‘praten’ door 
middel van gebaren ook veel met haar. Zelf kan ze ook al verschillende gebaren 
maken: amen, Bijbel, mama… knap, hè? Met water en scheerschuim spelen vindt 
Marith ook heerlijk. Dat ze daarbij soms lekker nat wordt of helemaal wit ziet, 
vinden Marith en de juffen niet erg. Springen op de grote pukkelbal, zo hoog dat 
ze bijna het plafond raakt, is natuurlijk ook heerlijk om te doen. Zoals u ziet is er 
genoeg te doen, te leren en te beleven op het KDC. 

Zullen we dit meisje en haar ouders eens verrassen met heel veel leuke kaarten?

Marith Steenstra
Horst 7
8266 JJ Kampen

Geesje Brinkman
Geesje is een vrouw van 55 jaar die geboren is met spina bifida. 
Ze woont op Schoonsterheim en gaat al vanaf de start van 
Horstheim naar het DAC. Ze kan niet lopen, horen en ze ziet 
maar slecht. Dat valt natuurlijk niet altijd mee, maar Geesje is een 
flinke doorzetter. Zo is ze op het DAC bezig met onder andere 
appels snijden, papier versnipperen en bakblikken invetten. Haar 
specialiteiten zijn pindarotsjes en ‘schoonmaakhuisjes’ maken. 
Deze worden verkocht in De Horstenaar, de kringloopwinkel van 
Adullam in Staphorst. 
Via de iPad kan Geesje toch met haar groepsgenoten 
communiceren. Fijn dat de groep haar daarbij helpt, zodat ze 
betrokken blijft bij het groepsgebeuren.
Zullen we Geesje, die ondanks haar beperkingen, toch vriendelijk 
maar meestal bescheiden en op de achtergrond aanwezig is, 
eens bemoedigen in de niet gemakkelijke weg die zij moet gaan? 

Geesje Brinkman
Schoonsterland 45-49
7951 HN Staphorst
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Jaap van Lienden  AA CB  06 - 22 46 27 41 
Accountant / Adviseur

op ondernemers 
berekend

vernieuwend, gedreven  
en prestatiegericht

barneveld@vlkadviseurs.nl0342 - 400625Barneveld

0317 - 615686Rhenen rhenen@vlkadviseurs.nl
www.vlkadviseurs.nl

accountancy

financiering 

fiscaal advies

pensioen advies 

overname advies

personeels advies
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Van de werkvloer
Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Lydia Heijboer. Ik woon in Scherpenisse, een klein 
dorpje in Zeeland. Naar mijn werk in Ouddorp moet ik dus 
altijd zo’n vijftig minuten rijden, maar dat heb ik er graag voor 
over! Ik ben de jongste uit een gezin van tien kinderen. Toen 
ik jong was, wist ik al vrij snel dat ik in de gehandicaptenzorg 
wilde gaan werken en daarom ben ik de opleiding SPW aan 
het Hoornbeeck College gaan volgen. Nadat ik deze oplei-
ding afgerond had en twee jaar op De Mantelienge gewerkt 
had, begon het toch te kriebelen om verder te studeren. Ik 
ben de opleiding hbo-V gaan volgen. Deze opleiding had 
voor mij zeker meerwaarde voor het werken op De Mante-
lienge, want verpleegkundigen zijn ook in de gehandicapten-
zorg onmisbaar!

Hoe ben je bij Adullam terechtgekomen?
Tijdens de opleiding SPW moest ik in het eerste jaar drie da-
gen snuffelstage lopen. Deze stage heb ik bij De Mantelienge 
gedaan. Dit beviel zo goed, dat ik vakantiekracht voor de 
zomervakantie werd. Mijn jaarstage tijdens de SPW-opleiding 
heb ik ook op De Mantelienge gedaan en toen ik die afgerond 
had, kon ik aan de slag als vaste kracht. Daar was ik natuurlijk 
heel blij mee, want op De Mantelienge wilde ik niet meer weg!

Zie je verschillen tussen de Adullam-organisatie van nu en 
die van acht jaar geleden? Zo ja, welke?
Tja… Acht jaar geleden bestond er 
bijvoorbeeld nog 
geen kwaliteits-
handboek, hoefde 
minder verantwoord 
te worden op papier 
(aftekenen, enz.), 
was er nog geen 
Adullam-website, rap-
porteerden we nog 
niet digitaal en was 
het aantal voorzienin-
gen dat Adullam heeft 
nog niet zo uitgebreid. 

Wat vind je leuk aan 
je werk?
Werken in het logeerhuis is heel afwisselend en dat vind ik 
juist zo leuk! Geen week is hetzelfde; de jongste logé is vier 
jaar en de oudste ruim zeventig jaar. Daarnaast hebben ze per 
persoon verschillende beperkingen. Ik ervaar het als een uit-
daging om telkens te zoeken naar wat voor ieder van hen per-
soonlijk de beste benaderingswijze is. Ik vind het vooral mooi 

om te zoeken naar achtergronden van gedrag 
en waar nodig moeilijk gedrag om te buigen 
naar positief gedrag. Het allermooiste aan mijn 
werk is natuurlijk het contact met de logés!

Je bent ook lid van de ondernemingsraad. Kun 
je vertellen wat die taak inhoudt?
Als OR-lid mag ik meedenken in de belangrijke 
besluiten die genomen worden binnen de orga-
nisatie. Zo’n zes keer per jaar hebben we als OR 

overleg met de bestuurder (meneer Prins), de regiomanagers en andere 
MT-leden. In dit overleg probeer ik de belangen van de medewerkers 
te laten wegen, maar ook die van de organisatie. Onderwerpen die in 
deze overleggen voorbij komen, zijn bijvoorbeeld samenvoeging van de 
woonvoorzieningen in Staphorst, de begroting, kwaliteitsdocumenten 
als ziekteverzuim, jubileumregeling, enzovoort. Ik vind het heel boeiend 
om naast het werken op De Mantelienge ook organisatiebreed mee te 

mogen denken.

Hoe zie jij je toekomst voor je?
Als ik het nieuws volg, wordt mij 
wel duidelijk dat er steeds meer 
bezuinigd zal moeten worden in de 
zorg, en dat gaat Adullam ook niet 
voorbij. Gelukkig heeft Adullam een 
trouwe achterban die (financieel) 
steunt. Ook zal steeds meer gewerkt 
moeten/mogen worden met 
vrijwilligers; die worden dus steeds 
meer onmisbaar!

We hebben regelmatig nog 
nieuwe medewerkers nodig. Zou 
je andere mensen aanbevelen om 

bij Adullam te gaan werken? Zo ja, kun je toelichten waarom?
Zeker! Adullam is een fijne organisatie om bij te werken. Medewerkers 
krijgen voldoende mogelijkheden om verder te leren. Daarnaast krijgen 
medewerkers de mogelijkheid zich te verdiepen in een onderwerp door 
het volgen van een cursus. Ook wordt geluisterd naar wat medewerkers 
van de werkvloer aangeven en zo mogelijk wordt daar wat mee gedaan. 

Naam: Lydia Heijboer
Leeftijd: 27 jaar
Functie: woonbegeleider en OR-lid
Waar: De Mantelienge
In dienst sinds: februari 2005

“Het aller-

mooiste is het 

contact met 

de logés!” 
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Drogisterij Pater
DROGISTERIJ • HOMEOPATHIE • PARFUMERIE • FOTO

• 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.

 Servicepunt PostNL

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
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drs. P.A. Zevenbergen

Gedachte-
Goed

‘Een zoektocht naar moreel kapitaal’. 
Zo zou de inhoud van de lezing die 
professor dr. Harry Kunneman in 2012 
hield, getypeerd kunnen worden. Zijn 
betoog laat ons zien hoe de moderne 
mens op zoek is naar nieuwe waar-
den, nadat religieuze waarden in deze 
maatschappij overboord zijn gezet. 
De religieuze waarden noemt hij de 
verticale morele kaders. Wat moet 
daarvoor in de plaats komen? Volgens 
Kunneman moeten we nieuwe morele 
kaders ontwikkelen, maar dan wel 
horizontale. Dat vraagt uitleg.

Onder de verticale moraal verstaat 
Kunneman de moraal die is ontleend 

aan de godsdienst. Zorgverlening vond 
vroeger plaats vanuit een godsdienstig 
ideaal. Moraliteit, zeker die van religieuze 
herkomst, heeft tegenwoordig voor de 
moderne mens iets van een onverdraag-
lijke spruitjeslucht. Moraliteit verbindt 
de moderne mens aan de kansel, het 
opgeheven vingertje, benepenheid en 
morele betweterij. 

Het wegvallen van godsdienst geeft 
een leegte. Welnu, die leegte is opge-
vuld door de ‘dikke-ik-cultuur’. De mens 
is autonoom, heeft keuzevrijheid, laat 
zich niets gezeggen. Kunneman citeert 
de Nederlandse schrijver Grunberg: “De 
Nederlander gelooft niet meer in God, 
maar des te meer in zijn eigen morele 
overtuiging, met een passie waarbij die 
van de kruisvaarders verbleekt.” De zorg 
voor de naaste heeft plaatsgemaakt voor 
mensen die vooral goed voor zichzelf 
zorgen. Kunneman noemt die ontwikke-
ling het ‘morele dilemma’. Het loslaten van 
de godsdienst betekent een gerichtheid 
van de mens op zichzelf. Dat is merkbaar 
in de zorgverlening. De betrokken-

heid van zorgverleners is verdwenen. 
Marktwerking moet nu de kwaliteit 
verhogen. Er is een verrijkingscultuur ont-
staan onder bestuurders. Overal heerst 
door het loslaten van de godsdienstige 
overtuiging de ‘dikke-ik-cultuur’. Dat is 
natuurlijk zorgelijk voor de zorgsector, 
waar juist de zorg voor de naaste centraal 
zou moeten staan. 

Hoe krijgen wij die bewogenheid, die 
betrokkenheid, die gedrevenheid voor 
de naaste weer terug bij zorgverleners 
en bestuurders? Vanuit ons christelijk 
perspectief zouden we zeggen: terug 
naar Gods Woord en Wet, waarin de liefde 
tot God en de naaste met elkaar verbon-
den zijn. Kunneman bepleit die oplos-
sing niet. Terug naar de moraal van Gods 
Woord is voor hem geen oplossing. Zijn 
pleidooi heeft een humanistisch karakter. 
Met andere woorden: zijn pleidooi is een 
pleidooi voor intermenselijke relaties. Hij 
zoekt de waarde in de mens. Vandaar dat 
hij spreekt over horizontale morele kaders. 
De verticale relatie met God is verbroken 
en moet verbroken blijven.

Moreel kapitaal is het geheel van bronnen 
waaruit gewerkt wordt. Hij noemt er vier: 
• Zorgzaamheid - Als anderen de ver-

leende zorg herkennen en erkennen, 
is dat een bron van inspiratie. 

• Deskundigheid - Dat geeft vreugde 
in het werk. 

• Samenwerking - Zorgzaam zijn voor 
anderen geeft onderlinge betrok-
kenheid, vertrouwen en diepe 
voldoening. 

• Alertheid op misstanden - Acceptatie 
van correcties geeft meerwaarde 
voor het werk. Dat is nieuw moreel 
kapitaal, de bron van waaruit moet 
worden gewerkt. Dat kapitaal is niet 

ontleend aan God of godsdienst, 
maar aan de omgang met elkaar.. 
Wat is ons moreel kapitaal? Wat zijn 
de bronnen van waaruit we werken? 
Zijn die horizontaal of verticaal 
georiënteerd?

Moreel kapitaal

De horizontale moraal is te vinden 

in de woorden van Paulus aan 

Timotheüs: “En weet dit, dat in de 

laatste dagen ontstaan zullen zware 

tijden. Want de mensen zullen zijn 

liefhebbers van zichzelven (…)”

2 Timotheüs 3:1-2.

De verticale moraal is te vinden in 

de woorden van de Heere Jezus: “Gij 

zult liefhebben den Heere uw God 

met geheel uw hart en met geheel 

uw ziel en met geheel uw verstand. 

(…) Gij zult uw naaste liefhebben als 

uzelven.”

Matthéüs 22:37 en 39.
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WILT U ONS MEEHELPEN 
DE WAARHEID TERUG TE 
BRENGEN IN DUITSLAND?

STICH
TIN

G VRIEN
D

EN
 VAN

HEIDELBERG & DORDRECHT

STICH
TIN

G
VRIEN

D
EN

VAVAVN

HEIDELBERG & DORDRECHT

Adres:
Maasdijk 347
4264 AN Veen

E-mail:
svvhed@kliksafe.nl

Adres:

Wij weten de weg om uw gaven daar goed te beste-
den! 

Ongetwijfeld is er tijdens uw verblijf in Duitsland, 
Oostenrijk of Zwitserland gelegenheid om één of 
meerdere van onze goede boeken te schenken. U 
kunt dan de aloude beproefde waarheid als tegengif 
leveren tegen het humanisme en modernisme dat 
daar hoogtij viert. 

We hebben al 18 verschillende titels 
waaruit u kunt kiezen. Voor bestelling 
van onze boeken zie onze website 
www.svvhed.org of bel 0416-691788 
voor meer informatie.
Voor giften banknr. 5489.87.920

Vakmanschap herken je

Een klassieke, strakke, landelijke of tijdloze keuken of badkamer van topkwaliteit. In de showroom 
van Huisman Keukens maakt u kennis met talloze inspirerende voorbeelden. Dankzij onze passie 
voor het vak realiseren wij de keuken of badkamer van uw dromen. Het plaatsen, afwerken en 
opleveren gebeurt door eigen ervaren medewerkers. Wij nemen graag de tijd voor u. 
Voltastraat 1 • 2952 AW Alblasserdam • 078 – 69 32 541 • www.huismanalblasserdam.nl
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Een deel van de mensen met een verstandelijke beperking heeft 
daarnaast ook gedragsproblemen of een psychische beperking. 
Deze mensen vragen extra aandacht en zorg van de begeleiders. 
Een belangrijk onderdeel hiervan is het tijdig opmerken dat het 
minder goed gaat met iemand. Door op tijd in te grijpen, kan 
vaak een heleboel voorkomen worden.

Wat is een signaleringsplan?
Een hulpmiddel om tijdig te signaleren dat het niet zo goed gaat, 
is het signaleringsplan. Naast de gehandicaptenzorg maakt ook 
de psychiatrie veel gebruik van signaleringsplannen. In dit plan 
staat beschreven hoe het met iemand gaat als hij goed in zijn 
doen is (fase groen), hoe het gaat als hij iets minder in zijn doen is 
(fase oranje) en hoe het gaat als het slecht met iemand gaat (fase 
rood). Door dit goed op te schrijven kan iedereen het herken-
nen als het welzijn van iemand achteruit gaat. Na het herkennen 
komt stap twee. Er staat in het signaleringsplan beschreven wat 
het beste werkt in deze periode. Zo staat er bij Lieke in het plan 
dat als ze elke dag wel een keer boos is, het beter voor haar is als 
ze niet gaat werken maar naar de groep met ontspanningsactivi-
teiten gaat.

Opstellen van…
Het signaleringsplan wordt meestal opgesteld in samenwerking 
met familie, begeleiders en de gedragsdeskundige. De inbreng 

van familie is vaak erg waardevol, omdat zij de persoon vaak het 
langste kennen en het soms al meerdere keren hebben meege-
maakt dat het niet goed ging. Het signaleringsplan is zo opge-
steld dat de aanpak die het beste werkt, goed staat beschreven 
en op tijd ingezet kan worden, zodat het zo snel mogelijk weer 
goed gaat met de persoon.

Oorzaken van wisselend gedrag
Bij Lieke wordt het wisselende gedrag veroorzaakt door een 
terugkerende depressie, waarvoor Lieke ook medicijnen slikt. 
Bij anderen kan stress veel invloed hebben op het welzijn en bij 
weer een ander heeft de gezondheid veel invloed op het gedrag. 
Zo zijn er nog heel veel andere oorzaken te noemen. 

Hoe ging het verder met Lieke?
Door Lieke ontspannende activiteiten in plaats van werk aan te 
bieden, kon voorkomen worden dat ze helemaal niet meer naar 
het DAC kwam. In de ontspanningsgroep kwam Lieke helemaal 
tot rust. Er werden even geen eisen aan haar gesteld. Na enkele 
weken liet de begeleiding haar weer wat taken uitvoeren. Door 
de veilige omgeving en veel individuele aandacht, kreeg Lieke 
weer zelfvertrouwen en ook weer zin om aan het werk te gaan. 
Ze is begonnen met halve dagen op de werkgroep en na drie 
maanden werkte ze weer volledig op haar oude plekje.

Lieke is een dame van 35 jaar met een 

verstandelijke beperking. Sommige periodes 

gaat het heel goed en doet ze haar werk op 

het activiteitencentrum. Dan gaat ze naar 

de vrouwenvereniging en heeft ze haar 

koffieafspraakjes bij de familie. Alles gaat 

z’n gangetje. Deze maanden gaat het echter 

helemaal niet goed. Het begon een maand 

geleden al. Lieke werd stiller, maar ook sneller 

boos. Nu lukt zelfs het werken niet meer en 

gooit ze met haar werkspullen.

Wisselend gedrag

Door mw. drs. M.J. MolenaarBeperkt bekeken
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Zorgen
Mevrouw Postema is de oudere zus van Els en zij is 
degene die over haar acht jaar jongere zusje vertelt. 
“Ik herinner me niet veel van de tijd dat Els heel 
klein was, ik was zelf natuurlijk ook nog niet zo oud. 
Het is mij wel bijgebleven dat er veel zorgen om 
haar waren. Ze kon zichzelf niet op temperatuur 
houden en werd blauwig. De wieg werd bij de ka-
chel gezet zodat ze nog meer warmte kreeg. Vroe-
ger werd er niet zo over gesproken als een kind het 
syndroom van Down had. Ik heb wel gehoord dat 
mijn moeder tegen een vrouw zei, die een kindje 
van dezelfde leeftijd had: ‘Ik hoop dat je nu niet 
wegblijft, omdat jouw kindje gezond is en de mijne 
niet’. Ze was bang dat die vrouw zich bezwaard zou 
voelen en dat wilde ze niet.

Eigenlijk werd Els bij de geboorte Ellie genoemd, 
maar dat kon ze zelf niet goed zeggen. Ze zei ‘Esje’ 
tegen zichzelf. Het gevolg was dat iedereen Elsje 
tegen haar ging zeggen. Tegenwoordig mag je dat 
echt niet meer zeggen van haar. Ze zei wel eens: 
‘Noem me maar Ellie’, maar het werd Els. Dat vindt ze 
ook goed.”

Bus gemist
Als Els zeven jaar is, gaat ze naar een BLO-school in 
Zeist. “In die tijd had je nog geen schoolvervoer dus 
ze ging met het openbaar vervoer. Wij zetten haar 
in Doorn op de bus en een juffrouw haalde haar in 
Zeist bij de bushalte op. ’s Middags gebeurde dat an-
dersom. Het gebeurde wel eens dat we te laat bij de 
bushalte waren en dat de bus met Els erin doorreed. 
Gelukkig had je in die tijd vaste buschauffeurs dus 
uiteindelijk kwam dat ook wel weer goed. Els maakte 
gewoon een extra ritje en dat vond ze niet erg.”

Van Doorn naar Achterberg
Toen Els dertien jaar was, verhuisde het gezin Wallet 
vanuit Doorn naar een boerderij aan de Cuneraweg 
in Achterberg. Een hele verandering voor Els! Ze 
moest van school wisselen en ging voortaan naar 
de BLO-school in Veenendaal. Daar heeft ze een heel 
fijne tijd gehad.Tekst: Els Arends

Toen de fotograaf een keer in huize Wallet 

kwam, was de kleine Els nogal bang voor 

hem. Moeder Wallet bedacht iets wat zeker 

een mooie foto zou opleveren. “Ze snoept 

graag uit de suikerpot”, zei ze. “Laten we 

de suikerpot erbij pakken, dan levert het 

suiker snoepen vast een mooie foto op.” De 

suikerpot werd op Els’ schoot gezet maar 

helaas, zusje Dicky moest het voordoen 

want snoepen deed ze niet.

In beeld
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“Els heeft het 

goed naar 

haar zin op 

Borchheim.”

Goud-Elsje
“Op haar zestiende jaar is Els erg ziek geweest. 
Ze kreeg mazelen en later ook epilepsieaanval-
len. Toen ze een jaar of achttien was, ging ze van 
school af. Ze ging toen naar de Werkplaats in 
Veenendaal. Ook ging ze naar de Avondschool. 
Daar was ze erg dol op en dat mocht beslist niet 
overgeslagen worden. Ze leerde daar rekenen, 
lezen en schrijven. Ze was dol op de boeken van 
Goud-Elsje. Nu leest ze niet zo veel meer: ze is ze-
venenvijftig jaar en daarmee al aardig op leeftijd 
voor iemand met het syndroom van Down. Je 
merkt dat ze ouderdomskwaaltjes krijgt en recent 
is bij haar beginnend Alzheimer geconstateerd. 
Als ze nu een weekend bij ons is, kijkt ze het liefst 
in een fotoboek of schrijft ze recepten over uit de 
Allerhande. Op Borchheim mogen ze eens in de 
zoveel tijd zelf een menu samenstellen en daar is 
ze thuis heel druk mee.’

Veranderingen
Als in 1989 Els’ vader overlijdt, gaan moeder Wallet 
en Els weer in Doorn wonen. “Els bleef in Veenen-
daal op de Werkplaats werken, maar onze moeder 
moest zelf het vervoer regelen. Toen de mogelijk-
heid er was, ging Els op DAC Veldheim werken. Ze 
werd toen thuis opgehaald en ook weer terugge-
bracht. Toen onze moeder in 1994 een hersen-
bloeding kreeg, werd ze afhanke-
lijk van hulp. Moeder kreeg door 
de week hulp van de SHG en wij 
als zussen namen in de week-
enden de verzorging op ons. 
In 1995 ging Els op Maander-
heim wonen. Niet lang daarna 
werd vlak ernaast Borchheim 
gebouwd, waar ze toen is gaan 
wonen. Ze heeft het daar heel 
erg naar haar zin. Haar vaste 
vriendin is Corrie de Gram. 
Een paar jaar geleden mocht 
ze iedere woensdag koffie 
schenken en wat huishoude-
lijk werk doen in ‘t Achter-
dorp, een verzorgingstehuis 
in Barneveld. Daar genoot ze 
van. Omdat de beheerder 
ermee stopte, is ze volledig 

op Veldheim gaan werken. Vanaf dit 
voorjaar is Els met haar Veldheim-groep 
overgegaan naar het boerderijproject in 
Bennekom. Daar hoort ze bij de groep 
met oudere cliënten. ’s Middags kan ze 
daar ook even rusten. Op dit moment 
komt Els in aanmerking voor de nieuw-
bouw in Barneveld. Ze zal daar deel 
uitmaken van de ouderengroep.”

Vakantie en verjaardag
“Els is veertig jaar lang mee geweest 
met het vakantiekamp van de Gerefor-
meerde Gemeente”, vertelt mevrouw 
Postema. “Dit jaar kan ze voor het eerst 
niet mee; ze heeft teveel ouderdomson-
gemakken. Ze nam bijvoorbeeld altijd 
zelf haar medicijnen in maar nu moet 
je erop toezien dat ze het doet. Dit jaar 
hoopt ze met een zus een bootreis te 
gaan maken, daar ziet ze ook erg naar 
uit. Hopelijk is deze vorm van ontspan-
ning voor Els rustiger dan in een grote 
groep. De vakantie en haar verjaardag 
zijn hoogtepunten voor haar. Als ze net 
jarig is geweest, ziet ze alweer uit naar 
de volgende verjaardag. We vieren haar 
verjaardag in een zaaltje en er komt 
toch wel zo’n vijftig man. Daar geniet ze 
ieder jaar weer van.” 

Trotse Els! 

Zusje Dicky 
doet het 

snoepen voor.
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Onderhoud 

leaseauto’s, alle merken!

Haal- en brengservices.

www.autodegro
ot.nl

140 occasions op voorraad

Galileïstraat 46
3902 HR Veenendaal
Telefoon (0318) 52 96 52

Betrokken en 
  verantwoordelijk

www.jdb-advocaten.nl  |  Telefoon: (030) 760 10 00

WSP improving performance.

Urenregistratie 
software
Voor het 
registreren 
en beheren 
van al uw 
uren!

www.wspsystems.com

WSP Systems BV
T +31 (0)343  481 580
E info@wspsystems.com
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Centrale cliëntenraad (CCR)

Een betrokken cliëntenraad 

Hij hoefde niet lang na te denken toen hij gevraagd werd om lid 
te worden van de cliëntenadviescommissie. Dit werd in 2006 

gevolgd door benoeming tot lid van de CCR. In de eerste jaren was 
hij secretaris en vanaf 1 januari 2013 is hij D.J. den Boer als voorzitter 
opgevolgd. Den Boer is afgetreden vanwege het overlijden van zijn 
zwager in augustus 2012. Mevrouw N. Kasper werd benoemd als 
nieuwe secretaris. Als wettelijke taak van de CCR noemt Beijeman: 
“Het leveren van een bijdrage aan de bevordering van de kwaliteit 
van de zorg, en het behartigen van de gemeenschappelijke belan-
gen van de cliënten.” Als voorbeeld noemt hij het gegeven of Adul-
lam wel voldoende aandacht heeft voor de steeds ouder wordende 
groep cliënten. De zorg moet daar in voldoende mate op inspelen. 
Kwam de adviescommissie één keer per jaar bijeen, de huidige CCR 
vergadert vier tot vijf keer per jaar met de Raad van Bestuur. Eén 
keer per jaar wordt er vergadert op een van locatie van Adullam. 
Beijeman: “Eén van de belangrijkste dingen waar de CCR zich over 
buigt, is de adviesvraag van de Raad van Bestuur. Zo was recent 
de uitbreiding van werkactiviteiten van Veldheim aan de orde. Het 
ging daarbij om de mogelijkheid een terrein met gebouwen te 

huren voor het opzetten van een boerderijproject. Dat moest als 
dependance van Veldheim een stille rustgevende werkomgeving 
voor ouderen worden.” 

Goed toeven bij Adullam
De CCR heeft ook oog voor de veiligheid van cliënten. Dat betreft 
bijvoorbeeld de veiligheid op het terrein van de woon- en werk-
voorziening, alsook het medicijngebruik. De CCR draagt zelf ook 
aspecten aan die de veiligheid betreffen. Een ander aandachtspunt, 
in het verleden, was de noodzaak van een crisisplek voor noodop-
vang op elke woonvoorziening. Beijeman is ervan overtuigd dat 
alle CCR-leden van mening zijn dat cliënten, die aan de zorg van 
Adullam zijn toevertrouwd, de zorg krijgen die nodig is. “Er wordt 
meer dan gemiddeld goede zorg verleend. Het is voor onze cliën-
ten goed toeven in de voorzieningen van Adullam”, zegt hij.

Nieuw lid
Als nieuw lid van de CCR is onlangs de heer A.J. Doorn uit Nieuwe-
Tonge toegetreden. Zijn 28-jarige dochter Hennie wordt sinds drie 
jaar verzorgd op Molenheim te Alblasserdam. De weekenden is 
ze thuis in Nieuwe-Tonge. Voor velen is Doorn een bekende in het 
maatschappelijke, kerkelijke en politieke leven. Hij ontving daarvoor 
een Koninklijke onderscheiding. Van 1994 tot 2002 was hij SGP-
raadslid van de gemeente Middelharnis. Nog altijd is hij bestuurlijk 
actief in de plaatselijke en gemeentelijke kiesvereniging van de 
SGP. Naast nog veel meer andere werkzaamheden is Doorn ook 

betrokken bij het werk van de GBS. 
Verder was hij diaken en later ouder-
ling van de Nederlandse Hervormde 
Gemeente en vanaf 2004 ouderling 
van de Hersteld Hervormde Kerk in 
zijn woonplaats. Ten slotte bekleedt 
Doorn de functie van secretaris-
commissaris van Woongoed Flakkee 
en is hij lid van de woonruimtever-
deling van Woongoed. 

Hoe kan ik in contact komen 
met de CCR?

De CCR bestaat uit negen leden. Drie leden zijn 
afkomstig uit regio Noordoost, drie uit regio Midden 
en drie uit regio Zuidwest. Op deze manier vertegen-
woordigt ieder CCR-lid één of meer voorzieningen. 
Zijn er op een voorziening omstandigheden die naar 
uw mening verbetering behoeven? Schroom dan niet 
en neem contact op met één van de CCR-leden. Via 
de locatiecoördinator van de voorziening kunt u de 
contactgegevens opvragen. Of neem contact op met 
het Centraal bureau T 0342 42 00 12.

Beijeman: “Er wordt 

meer dan gemiddeld 

goede zorg verleend”

Adullam kende aanvankelijk een wat informele 
cliëntenadviescommissie. Met het inwerkingtreden van 
de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(WMCZ) in 1996, werd de cliëntenadviescommissie van 
Adullam formeel omgevormd tot de huidige Centrale 
cliëntenraad (CCR). In gesprek met H. Beijeman uit 
Woudenberg. Zijn 50-jarige zus woont op Maanderheim 
te Ede en werkt overdag op DAC Veldheim.

Tekst: A.M. Alblas
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Adullam en de Wmo

Langdurige zorg volop in beweging

Op 24 april jl. is een zorgakkoord gesloten tussen werkgevers, werknemers en de 
overheid. Vrijwel direct daarna volgde de langverwachte brief van de staatssecretaris 
over de toekomst van de langdurige zorg. Een brief is nog geen wet, maar het is nu 
wel duidelijker wat de plannen zijn die de regering in wetgeving wil verankeren. Na 
publicatie was er een zekere opluchting, maar… 
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“In het 

zorgakkoord 

zijn een aantal 

maatregelen 

verzacht”

In het vorige Adullam contact heeft u kunnen lezen 
over het regeerakkoord. In het zorgakkoord zijn een 
aantal maatregelen verzacht:

• Huidige bewoners behouden hun recht 
om te blijven wonen in een zorginstelling.

• Mensen met een zorgzwaartepakket VG3, 
die dat echt nodig hebben (ong. 50%), 
en mensen met een zorgzwaartepakket 
VG4 kunnen vanaf 2015 nog steeds in een 
zorginstelling terecht omdat dit in de kern-
AWBZ blijft.

• Ook in 2014 kunnen thuiswonende 
mensen met een verstandelijke 
beperking nog instromen in extramurale 
dagbesteding en logeren.

Welke veranderingen blijven?
Het gaat met name om dagbesteding en logeren 
voor thuiswonenden. Deze zorg verloopt straks via 
de gemeente, waarbij de gemeente 25% minder 
budget krijgt dan de overheid nu uitgeeft. De Wmo 
moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen 
doen in de samenleving. Begeleiding en ondersteu-
ning (compensatieplicht) vanuit de Wmo is er alleen 
nog maar voor mensen die het écht nodig hebben.
De gemeente kijkt naar wat de burger zelf kan 
en wat mensen in de omgeving, bijvoorbeeld 
familieleden, kunnen doen om de moeilijkheden 
te compenseren. In de brief ‘langdurige zorg’ - en 
daar mogen we dankbaar voor zijn - staat dat ook 
levensbeschouwing een groot belang van de cliënt 
kan zijn en dat daarvoor een persoonsgebonden 
budget of persoonsvolgend budget (onder strenge 
voorwaarden) nuttig kan zijn. Kinderen tot 18 jaar 
met een verstandelijke beperking zullen in de 

toekomst aangewezen zijn op de Jeugdwet. De ge-
meenten zijn, naast de Wmo en de participatiewet, 
ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 
wet. De verblijfszorg vormt hierop een uitzonde-
ring: die zorg blijft vallen onder de kern-AWBZ. 
Ook zullen de tarieven voor de intensieve zorg van 
zorgzwaartepakket VG5 t/m VG8 de komende jaren 
worden gekort met ongeveer 5%.
Alles bij elkaar komt er veel af op ouders en/of wet-
telijk vertegenwoordigers en wordt dus steeds meer 
gevraagd van ons als samenleving. Ook de kerke-
lijke gemeenten kunnen een belangrijke rol gaan 
vervullen. Niet alleen door mogelijke aanspraak op 
diaconale middelen, maar ook door steeds meer 
vraag naar vrijwilligerswerk door gemeenteleden.

Wat doet Adullam?
Adullam zal veranderen naar aanlei-
ding van de nieuwe regelgeving. 
Daarbij zal de organisatie zich 
inzetten om identiteitsge-
bonden zorg beschikbaar en 
betaalbaar te houden.
Via het Adullam contact 
houden wij u op de hoogte en 
wanneer nodig zullen wij ook 
via brieven of bijeenkomsten 
meer informatie verstrekken. 

Wat kunt u doen?
De belangrijkste wijzigingen lopen via de 
gemeenten. Wanneer u bij de Wmo-raad van uw 
gemeente betrokken bent, of betrokkenheid heeft 
op een andere wijze, laat het ons dan weten. Bezoek 
zo mogelijk gemeentelijke informatiebijeenkomsten 
en laat de gemeente weten dat u identiteitsgebon-
den zorg belangrijk vindt, zodat ook úw gemeente 
deze keuzevrijheid vastlegt in haar beleid. Bij vragen 
kunt u bij één van onze zorgconsulenten terecht.

Tekst: W. Verhoeks
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In de lens

K(r)oningsdag!
Dit jaar hadden we een heel bijzondere Koninginnedag; 
ook wel kroningsdag of zelfs al Kóningsdag genoemd. 
Een feestelijke dag met vele activiteiten daaromheen. Op 
deze pagina’s beleven we het nog even opnieuw op onze 
voorzieningen…

2   Polderheimers 
zingen uit volle 
borst bij de vlag.

1    Vol 
enthousiasme 
wordt in Ouddorp 
de vlag gehesen!

3   Lindenhof-logé 
Jacob Post maakte 

deze prachtige 
tekening!

4   Martin 
de Jong en 

Arie van Dijk 
(Molenheim) 
zijn helemaal 

Oranje-gestemd!

5   Op Kroonheim 
een vrolijke Lucette 
van der Zande met 
de vlag.

6   Schoonsterheimers 
Roefie Crediet, Marian 
van de Berg en Esther 

Kroes zijn helemaal 
rood-wit-blauw-oranje 

getooid.

7   Maanderheim-
bewoners snoepen 
in Achterberg, na het 
bloesem kijken, van 
oranje-tompoes.

8   Corrie Monster (Polderheim) 
is druk geweest met kleurplaten 
inkleuren voor de koningin 
én voor de nieuwe koning en 
koningin!

9   Met een door hemzelf(!) 
gemaakte corsage was Piet van Tuil 

(Veluweheim) helemaal klaar voor 
K(r)oningsdag!

1

2

3

7

6

5

8 9

4
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Sommigen ‘onder ons’ zijn op Koninginnedag jarig. 
Of… op dezelfde dag als de nieuwe koning! 
Wie zijn dat en wat vinden zij daarvan?

Sinds een jaar werkt Ferdinand (op de foto linksachter) vijf dagen in de week op 
zorgboerderij Druivenstein te Staphorst. Ferdinand maakt deel uit van de mannengroep 
‘Zwaluw’. Meester Jan Loosman is zijn vaste begeleider. Met name klusjes waarbij de 
skelter noodzakelijk is, doet hij graag. Afgelopen 27 april was Ferdinand jarig. 20 jaar is 
hij geworden. Ferdinand is niet gelijk met Willem-Alexander jarig, maar Willem-Alexander 
gelijk met hem. Zo ziet hij dat. “Volgend jaar is Willem-Alexander ook gelijk met mij jarig”, 
vertelt Ferdinand. Hij vindt het mooi dat Willem-Alexander nu koning is geworden. Maar 
het is niet mooi dat de koning houdt van Jannes en Paul de Leeuw en nog meer dansers. 
Dat vindt de Heere niet goed. De Heere is de allerbeste Koning. Hij moet Koning worden 
in ons hart. Ferdinand wil graag een keertje bij de koning op bezoek.

Ik vind het heel leuk om samen met koning Willem-Alexander jarig te zijn! Ik wordt er 
blij van dat ik samen met de koning jarig ben. Dan kan ik op mijn verjaardag lekker 
spelletjes doen. En ik vind de markt op Koninginnedag ook altijd erg leuk, daar ga ik 
dan ook naartoe. En ik hou er ook van om het Wilhelmus en Oranje Boven te zingen!

Groetjes, Elise Clemens

Anne-Lotte was 27 april jarig. Ze werd die dag 13 jaar! Voor Anne-Lotte was het groot feest. Eerst 
’s morgens taart snoepen en cadeautjes uitpakken op de groep in Zuiderheim. Daarna ging ze 
gezellig met papa en mama mee naar huis. Om nog meer feest te vieren! En toen was het op 
maandag nóg weer feest op de Orchidee (dagbesteding). Een week voor haar verjaardag is aan 
Anne-Lotte verteld dat ze de volgende zaterdag jarig zou zijn. Dat vond ze helemaal geweldig 
en ze ging het iedereen vertellen. Toen haar gezegd werd dat de prins zaterdag óók jarig zou zijn, 
dacht ze eerst dat dit een grapje was. Ze moest erom lachen en gebaarde naar zichzelf. We hebben 
haar uitgelegd dat ze samen jarig zouden zijn en dat er dan op haar verjaardag ook vlaggen aan de 
huizen zouden komen en dat de prins koning gaat worden! Dat is natuurlijk dubbel leuk!

Ko Brouwer en Johan Mol
Ko Brouwer en Johan Mol, beide logés van De Mantelien-
ge, kunnen zelf op Koninginnedag geen activiteiten onder-
nemen. Maar… ze zijn beide wel op een bijzondere datum 
jarig. Johan op Koninginnedag, 30 april en Ko op 27 april: 
de verjaardag van de nieuwe koning!

Ko Brouwer 
Johan Mol



Personeelsregister Door Aline van de Maat
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Zonder voldoende personeel zouden onze bewoners, deelnemers en logés niet de juiste begeleiding en verzorging 
krijgen die ze nodig hebben. Daarom vinden we het fijn dat we weer nieuwe collega’s aan u mogen voorstellen. We 
zijn ook blij dat steeds meer mannen hun weg naar de gehandicaptenzorg vinden! Wij wensen allen heel veel succes 
toe met hun nieuwe baan. Zoals u/jij ziet, zijn er weer verschillende oproepkrachten aangenomen. Heeft u/heb jij ook 
belangstelling voor een dergelijke functie, kijk dan op www.werkenbijadullam.nl voor de actuele vacatures.  

Zuiderheim
8. Nadia Boer uit Hardinxveld-

Giessendam als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

9. Dineke den Boon uit 
Nieuwerkerk aan den IJssel als 
oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding 

10. Regina Schipper uit Capelle 
aan den IJssel als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

11. Trijntje Vlot-Karels uit Dordrecht 
als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Muiderheim
1. Jenneke Bart uit Genemuiden 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

2. Jenneke Frens uit Genemuiden 
als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Kroonheim
De 10 Domeinen/Leeuwerik/Kwikstaart
3. Thera Verdouw uit Barneveld 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Rietzanger/Zanglijster
4. Willie Loedeman uit Nunspeet 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Wielewaal/Nachtegaal
5. Kristien van den Brink uit Ederveen 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

6. Tineke Heiwegen uit Barneveld 
als oproepkracht huishoudelijk 
medewerker/kok

7. Hendrik Roelofs uit Epe als 
oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding
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• Sorteerwerk
• In- en uitpakwerk
• Overpakken en samenstellen 
 van onderdelen

• Schroefjes inpakken in zakjes
• Stickers plakken
• Eenvoudige montage-
 werkzaamheden

• Snoep inpakken
• Kaarten inpakken
• Brieven in enveloppen doen en 

verzendklaar maken

Wij zijn op zoek naar werkzaamheden die voor onze 
doelgroep haalbaar zijn om te verrichten, o.a.:

Dagactiviteitencentra 
zoeken werk!
De activiteitencentra van Adullam hebben deelnemers aan het werk, die 
graag de handen uit de mouwen steken. Figuurlijk, maar ook letterlijk. 
Brieven en brochures inpakken doen ze graag én goed. Ook allerlei ander 
te vouwen en gevouwen materiaal steken ze in enveloppen, welke daarna 
gestickert en verzendklaar worden gemaakt.

Wij zoeken bedrijven en/of particulieren 
die dergelijk werk willen uitbesteden met 
een tweeledig doel: wij nemen u werk uit 
handen en bieden zodoende de deelne-
mers van de DAC’s zinvol werk. Hierdoor 
draagt u bij aan het maatschappelijke 
arbeidsproces van de deelnemers. 
Kleine partijen zijn welkom, maar ook 

grotere partijen en periodieke werkzaam-
heden zijn bespreekbaar. Voor de logistiek 
benaderen we vrijwilligers zodat we bedrij-
ven kunnen bedienen van Staphorst tot 
Ouddorp. Afhankelijk van doel en werkwij-
ze bespreken we graag de mogelijkheden 
en vergoeding.

Meer informatie kunt u opvragen bij de 
locatiecoördinatoren van de DAC’s via: 

T 0342 42 00 12 
info@adullamzorg.nl

Hartelijk aanbevolen!

Albert pakt secuur in op Veldheim Periodiek inpakwerk  
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WWW.ASAV.NL

Bovenloopkranen

Hijsgereedschap

Maatwerk

Keuringen

Inspecties

Onderhoud

ASAV hef- en hijstechniek B.V.
Hertzstraat 13a
6716 BS Ede (Gld.)

E  info@asav.nl
T  0318 65 5675
F  0318 65 5919

Luisterboeken

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij iedere erkende boekhandel      
in Nederland of via www.christelijkeluisterboeken.eu

Burg. ten Veldestraat 50, 8281 ZT Genemuiden, Telefoon: (038) 3333 888, 
www.uitgeverijdetoren.nl, info@uitgeverijdetoren.nl

Luisteren naar boeken is leerzaam! 
Lezen is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. 
Maar niet   alle kinderen beleven hier evenveel plezier aan. Luis-
terboeken zijn dan een  uitkomst. Het ingesproken verhaal kan in 
combinatie met het boek gelezen worden, zodat de leesvaardig-
heid toeneemt. Tegelijkertijd versterkt het luisteren naar een ver-
haal simpelweg het vermogen om te luisteren. Deze vaardigheid is 
cruciaal om het kennisniveau van een kind te  laten toenemen. Los 
van alle educatieve voordelen voor kinderen die niet van lezen 
houden, zullen vrijwel alle kinderen genieten van een luister-cd. 

 Hogedijkseweg 18 - 4041 AW - Kesteren - T: (0488)-48 43 50 - F: (0488)-48 49 24
                             info@medicalllifesupport.nl - www.medicalllifesupport.nl

Centrum voor:
     *  Reanimatie en AED opleiding
     *  BHV - CCV - BMI opleiding en certificering
     *  EHBO + kinder EHBO opleiding
     *  Maatwerk trainingen

AED • EHBO/BHV/CCV Opleidingen • EH/BHV artikelen • Verbandkofferservice

Medicall Life Support

EHBO/BHV opleiding en herhalingstraining
neem contact met ons op voor de komende trainingdata of kijk op onze website

nu als complete set:  € 1.595,-- excl. btw (€ 1690,70 incl. btw)

Defibtech Lifeline AED set
+ Safeset 
+ elektroden 
+ wandkast 
+ ophangbeugel, 
samen € 1.920,--

• Zijvak voor bidon 
• Zijvak voor b.v. communicatieapparatuur
• Voldoende mogelijkheden in het voorvak voor 
   verbandmiddelen
• Achtervak met 2 inzettasjes voor het overige 
  materiaal

Experience Event

De ideale hulpverlenerstas voor (sport) evenementen

nu € 38,95 excl. btw (€ 46,35 incl. btw)

2002 ~  2012  al 10 jaar uw partner in Hulpverlening



Herinneringen

In deze rubriek vertellen twee bewoners 
van Adullam hun bijzondere herinnering 
bij een foto die ouder is dan 10 jaar. 

Co van der Hoeven
Co woont sinds 2006 op Kroonheim te Uddel, op de 
woongroep Zanglijster. Daarvoor woonde hij op een 
andere instelling, ver bij zijn familie vandaan. Toen 
zijn vader 80 jaar werd in 1983, kon Co gelukkig 
even naar huis. Er is toen een gezinsfoto gemaakt als 
een blijvende herinnering aan deze bijzondere dag.
Ook nu woont Co’s familie niet naast de deur. Maar 
Co vindt het erg fijn als ze op bezoek komen, samen 
op ’t Stekje of de Zanglijster koffie drinken en een 
wandeling maken.

Hartelijke groeten van Co

Chris Wilstra
Op de foto ben ik te zien samen met mijn moe-
der. Ik ben geboren op 10 mei 1945 en woog 
toen 9,5 pond. Voor en na schooltijd was ik te 
vinden op het land. Ik hielp zo al jong mijn vader, 
ook bij mijn opa hielp ik mee in de groenteteelt. 
Nadat ik van school kwam, heb ik tot mijn 22e 
bij mijn vader en opa gewerkt. Daarna ben ik bij 
de Sociale Werkplaats gaan werken, omdat ik 
geen zwaar werk meer mocht doen. Hier heb 
ik bijna 30 jaar gewerkt. Het in de tuin werken 
is altijd een hobby van mij gebleven. Ik ben op 
mijn 51e op Veluweheim komen wonen en ben 
toen bij DAC Veldheim in de tuingroep gaan 
werken. Vanaf 2008 ben ik op zorgboerderij DAC 
Schoonhoven in Bennekom gaan werken, waar 
ik ook buiten aan de slag kan gaan.

Groeten van Chris
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Plan Boshoek
Recent is besloten tot de uitvoering van 
plan ‘Boshoek’ op het terrein van instel-
ling Kroonheim te Uddel. Het Boshoek-
project heeft betrekking op het gebouw 
waarin de groepen Nachtegaal, Wie-
lewaal, Kwikstaart en Leeuwerik zich 
bevinden. Het doel van het project is 
het vergroten van de kwaliteit van zorg 
enerzijds en het betaalbaar houden van 
de zorg anderzijds. 

Dit willen we bereiken door het volgende 
te realiseren:
• het vormen van een nieuwe groep, het 

bloemmodel, (vijf slaapkamers en een 
woonkamer); 

• een uitbreiding van woongroep Nachte-

gaal (extra slaapkamer 
en badkamer);

• een uitbreiding van 
woongroep Leeuwerik 
(extra slaapkamer en 
badkamer); 

• een uitbreiding van 
woongroep Wielewaal 
(extra slaapkamers en 
woonkamer); 

• een uitbreiding van woongroep Kwik-
staart (badkamer); 

• het creëren van een kelderruimte onder 
Wielewaal (ontspanningsruimtes);

• de gedeeltelijke nieuwbouw van het 
DAC om de toestroom van een aantal 
nieuwe cliënten op te kunnen vangen.

De verwachting is dat de bouwwerkzaam-
heden na de zomer een aanvang kunnen 
nemen en dat in D.V. 2014 de plannen zijn 
gerealiseerd. De komende tijd zal actief ex-
tra personeel worden geworven dat voor 
de realisering van plan Boshoek nodig zal 
zijn. Heb je interesse? Stuur dan een mail 
naar pz@adullamzorg.nl.

Dependance activiteitenboerderij DAC Veldheim
In maart jl. zijn wij begonnen met werken op deze boerderij. Hier kunnen we werken in een lan-
delijke omgeving. Ook zijn er leuke fietsroutes, wandelpaden en kikkerpoelen. Kortom: een plek 
waar we rustig ons werk kunnen doen. Wij houden u 
op de hoogte van de ontwikkelingen.

“Ik ben er heel blij mee en heb heel veel zin in om er te gaan 
wonen. Je krijgt daar een appartement of kamer met een 
eigen douche en wc, die je niet hoeft te delen met anderen. 
Dat is heel fijn, want bij ons is het toch anders dan in een ge-
zin, waar ze wel samen gebruikmaken van wc en douche. Een 
eigen douche en wc heb ik altijd al graag willen hebben.
Als ik naar catechisatie of de kerk ga, kom ik wel eens langs 
de nieuwbouw en zie ik het gebouw steeds verder ‘groeien’. 
Ik heb alles al wel op de tekening gezien, maar ik wil het ook 
graag in het echt zien. Ik zal blij zijn als het af is.”

Maya Joosse

“Ze zijn al 
steentjes aan het 
metselen en er staan ook een hoop stenen nog 
in het plastic. Die stenen zijn daar gebracht door een grote 
vrachtwagen. Allemaal verschillende kleuren door elkaar. Ik 
vind het wel leuk ja, die nieuwbouw. Ze zijn al twee verdie-
pingen hoog. Als we op zaterdag catechisatie hebben, rijden 
we altijd langs de nieuwbouw om te kijken hoever het is. Als 
meneer De Vries een vergadering heeft, denk ik altijd dat het 
over de nieuwbouw gaat. Maar dat klopt natuurlijk niet.”

Hendrik Jan Vochteloo

Bewoners over nieuwbouw 
‘Veller’ in Barneveld



Adullam groeit
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Nieuwe woon-werkvoorziening 
in Genemuiden
“Wanneer beginnen ze met het gebouw 
van steen?”, verzucht Johan Hulst als 
hij door de units van huidige Muider-
heim loopt. “Het is hier gehorig”, vertelt 
Gerwin Mol. “Soms hoor ik precies welke 
cd mijn buurvrouw beluistert.” Adullam 
gaat een nieuwe woon- en werkvoor-
ziening bouwen voor intensieve zorg  
in Genemuiden, waar velen naar uit 
kijken. Het nieuwe Muiderheim komt in 
hetzelfde weiland als waar de tijdelijke 
voorziening nu staat.

Op dit moment wordt Muiderheim be-
woond door zestien bewoners, waarvan elf 
bewoners het bijbehorende dagactiviteiten-
centrum bezoeken. Nienke Koekoek, senior 
begeleider, geeft aan: “Er is aandacht voor 
de individuele cliënt doordat we werken 
met relatief kleine groepen. We hebben een 
goede start gemaakt  en veel met elkaar 
geleerd. Dat geeft vertrouwen om ook de 
kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen 
wanneer we het aantal cliënten gaan 
verdubbelen.”

Woongebouw
In het nieuwe pand zijn woon-zorgplaatsen 
voor 30 cliënten. Op de begane grond 
is plaats voor dertien bewoners welke 
intensieve begeleiding nodig hebben. 
Door de snelle uitloopmogelijkheden 
naar de tuin kan deze doelgroep ‘ontprik-
kelen’.  Op de eerste verdieping zijn acht 
à negen zorgplaatsen, voorzien van een 
tilliftsysteem voor (oudere) cliënten met 
een ernstig meervoudige beperking. Voor 
deze cliënten komt op het zuiden een groot 
dakterras. “Om daar een goede en prettige 
leefomgeving van te maken, zijn nog wel 
sponsoren nodig”, zegt regiomanager A.J. 
van Ommeren.  Op de tweede verdieping 
zijn negen zorgplaatsen voor cliënten met 
de combinatie zorg en begeleiding. Dit zijn 
cliënten die mobiel zijn. Zij beschikken over 
twee grote balkons op het zuiden.

Functionele ruimtes
In de tijdelijke bouw zijn weinig ruimtes 
voor therapie. Gelukkig verbetert dat! 
De begane grond van de nieuwbouw is 
voorzien van spreekkamers, therapieruimtes 
en een muziek- en bewegingsruimte. Op de 
verdiepingen zijn ondersteunende ruimtes 
ondergebracht zoals vergader-, kantoor- en 
werkruimtes en een ontmoetingsplek voor 
het team. 

Het centrum voor werken, leren 
en activiteiten
Regelmatig benoemen de activiteitenbege-
leiders dat de ruimtes op de dagbesteding 
te klein en gehorig zijn. “Wat zullen we blij 
zijn als dit gaat veranderen.” Het nieuwe 
centrum voor werken, leren en activiteiten 
heeft verschillende groeps- en atelier-
ruimtes. Op de begane grond liggen deze 
rondom een centrale bijeenkomstruimte. 
Op de eerste verdieping is ruimte voor twee 
groepen cliënten met een ernstig meervou-
dige beperking. 

Tuin en groen
In de voortuin komt een dieren- en bele-
vingstuin met een dierenweide en -verblijf 
en een plantenkas. In dit gebied komen 
zitjes, begroeiing en materialen die de 
zintuigen prikkelen. De achtertuin wordt 
ingericht als een spel- en bewegingstuin 
waarin verschillende speeltoestellen komen 
te staan voor de bewoners.

Tot slot
“Alle bewoners gaan daar straks wonen! 
Het wordt erg mooi en gelukkig gaat het 
personeel ook mee”, zegt Gerwin. “Daarmee 
slaat hij de spijker op z’n kop”, volgens Van 
Ommeren. “Het gaat vooral om goede iden-
titeitsgebonden zorg en begeleiding en wat 
is het mooi als dat kan in een waardig thuis 
voor wonen en werken. We hopen D.V. na 
de zomer 2013 of begin 2014 te starten met 
de nieuwbouw van Muiderheim.” 

Heeft u vragen over de plaatsing van cliënten, dan kunt u contact opnemen 
met mw. T. (Tea) van Laar, zorgconsulent regio Noordoost, T 0342 42 00 12 of 
tvanlaar@adullamzorg.nl. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Wil je werken op Muiderheim of heeft u vragen over de nieuwbouw, dan kunt u 
contact opnemen met mw. I. (Ingrid) Bruggink, locatiecoördinator Muiderheim, 
T 038 385 76 32 of ibruggink@adullamzorg.nl.

Nieuwbouw Muiderheim

Het huidige Muiderheim

Tekst: mw. I. Bruggink 
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Betrokkenheid   bedrijfsleven

Gemeenten
Bergambacht (OGGiN) € 481,91; Dinteloord (GGiNbv) 
€ 542,74; Ede (OGG) € 880,60; Ermelo (OGGiN) € 200; 
Harskamp (HHK) € 267,54; Katwijk (HHK) € 677,58; 
Langbroek (OGGiN) € 439,50; Lienden (OGGiN) € 142,76; 
Nieuwe Tonge (HHK) € 424,20; Nieuwleusen (HHK) 
€ 1.412; Oldebroek (OGGiN) € 200; Oosterland (OGGiN) 
€ 968,50; Oostvoorne (GG) € 200; Ouddorp (HHK) 
€ 2.082,82; Ouddorp (HHK) € 500; Rijssen (OGG) € 250; 
Rijssen (OGGiN) € 50; Scherpenzeel (GGiN) € 89,25; 
Scheveningen (OGGiN) € 226,42; Sint Maartensdijk 
(OGGiN) € 100; Sirjansland (HHK) € 436,55; Sliedrecht 
(OGGiN) € 250; Sprang-Capelle (HHK) € 275; Ter Aar (HHK) 
€ 192,90; Veenwouden (OGGiN) € 265; Veenwouden 
(OGGiN) € 282,50; Veenwouden (OGGiN) € 476,50; 
Waarder (HHK) € 730,15; Waddinxveen (OGGiN) € 39,20; 
Waddinxveen (OGGiN) € 76,70; Waddinxveen (OGGiN) 
€ 65,70; Werkendam (OGGiN) € 4.150,65; Werkendam 
(OGGiN) € 890,80; Zoetermeer (OGGiN) € 392,80.

Particulieren
€ 5 JS te V; 
€ 6 MV te B; 
€ 10 FV te W;  FV te W;  SvdE te W;  JdB te D;  AW te IJ;  FV 
te W;  CdJ te L; 
€ 15 EvdE te SC;  GenS; 
€ 20 AvK te N;  WdJ te S;  JB te P; 
€ 25 TR te R;  JF te IJ;  MW te K;  TR te R; 
€ 40 AdW te S; 
€ 45 CB te NB;  CB te NB;  CB te NB; 
€ 50 BP te H;  AdL te M;  JvH te L;  JK te D;  K;  HvH te L; 
€ 70 DF te W; 
€ 75 CV te B; 
€ 100 RvdV te W;  RK te O;  vE;  HV te K;  TK te V; 
€ 125 TvW te N;  TvW te N;  MdB te OB;  TvW te N; 

Elk kwartaal blijkt weer de diversiteit aan opbrengsten. 
Veel middelen worden ontvangen vanuit de comité-
activiteiten. Ook donateurs en kerken uit de achter-
ban leveren elk kwartaal een aanzienlijk bedrag aan 
inkomsten. Al met al zijn er diverse doelgroepen die 
Adullam een warm hart toedragen. Daaronder valt ook 
een doelgroep die in dit blad soms minder nadrukkelijk 
in beeld is: het bedrijfsleven.

Toch gaat het om een doelgroep die zeker haar bijdrage 
levert. Het zijn vaak de trouwe partners van plaatselijke 
comités, die hun artikelen om niet of tegen geringe kos-
ten beschikbaar stellen voor de verkoop. Daarnaast zijn zij 
vaak bereid om jaarlijks een advertentie te plaatsen in de 
plaatselijke verkoopbrochure of om op een andere wijze 
steun te verlenen aan de activiteiten van het comité. Al-
leen op deze wijze worden elk jaar vele duizenden euro’s 



C.H. van Wolfswinkel

Financiën
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beschikbaar gesteld ten gunste van onze organisatie. 
Daarnaast zien we met enige regelmaat in de rubriek 
‘Samen werken’ bedrijven voorbijkomen die op eigen 
initiatief een actie georganiseerd hebben. Zo ontving 
Adullam eind vorig jaar een aanzienlijk bedrag vanuit 
een georganiseerde eindejaarsveiling. Daarnaast 
ontvangen we regelmatig giften als gevolg van een 
bedrijfsjubileum of naar aanleiding van de opening 
van een bedrijfspand. Tot slot hoeven onze voorzie-
ningen vaak ook geen vergeefs beroep te doen op 
de vrijgevigheid van de plaatselijke middenstand 
voor het sponsoren van bijvoorbeeld een speeltoe-
stel. Adullam waardeert deze betrokkenheid en wil 
ook kijken op welke wijze hier in de toekomst meer 
aandacht aan geschonken kan worden. In ieder geval 
zullen met ingang van dit kwartaalblad de ontvang-
sten van bedrijven in de giftenverantwoording apart 

gerubriceerd worden. Zo ontstaat er ook inzicht 
in de opbrengsten die vanuit de verschillende doel-
groepen ontvangen worden.
Over het eerste kwartaal van 2013 ging het daarbij 
om een totaalbedrag van bijna € 190.000. Een mooi 
bedrag dat aanzienlijk hoger ligt dan de € 132.000 
over het eerste kwartaal van 2012. Hoewel we van-
wege verlate overboekingen soms te maken hebben 
met verschuivingen over de jaren of kwartalen en de 
bedragen daarom niet altijd vergelijkbaar zijn, hopen 
we dat deze lijn zich verder doorzet en we de totale 
opbrengst van vorig jaar minimaal kunnen evenaren. 
Daarbij melden wij nog dat naast de opbrengsten uit 
fondsenwerving nog een bedrag van ruim € 130.000 
uit nalatenschappen ontvangen is. Al met al blijkt uit 
deze resultaten de blijvende betrokkenheid vanuit de 
achterban bij het werk van onze Stichting.

668.000

€ 189.898,46 
(EXCL. NALATENSCHAPPEN)

Doelstelling 2013:
1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

0

Tweede 
kwartaal

Betrokkenheid   bedrijfsleven

€ 150 CB te KadIJ;  NN te H; 
€ 180 CH te A; 
€ 200 JH te A;  AS te E;  DR te S;  
AH te L;  WvR te D;  BvM te H; 
€ 250 IR te W;  EB te KA; 
€ 300 BvD te W; 
€ 1.000 RW te D;  CH te A.

Bedrijven
Nieuw-Lekkerland, 
aannemersbedrijf M. de Bruijn 
€ 25; Landbouw en loonbedrijf 
Manteau, Mylène party 
€ 66,30; Oud-Beijerland, Alpha 
Holland, gift pluimen € 132,60; 
Hilversum, Chateaubriand € 900.

Legaten en nalatenschappen
CBdK-TvN te E € 2.445,15; CBdK-
TvN te E € 550,58; CvG te V 
€ 16.085,76; EdP-T te KadIJ 
€ 11.344,50; EZ-V te R € 18.000; 
JdR te K € 2.269; 
WV-P te R € 80.000.

Busjes
Werkendam € 329,50. 

Lingerie
‘s-Gravenpolder € 2.000; 
Werkendam € 2.500; Wijk en 
Aalburg € 1.000.

Verkopingen comités
Montfoort € 600; Doorn 

€ 8.000; Alblasserdam, kleine 
verkoping € 1.238,26; Kampen/
IJsselmuiden/Grafhorst 
€ 2.883,85; Genemuiden 
€ 4.000; Betuwe-Oost € 4.800; 
Ermelo € 7.500; Bergambacht, 
incl. thuisverkoop € 5.400; 
Maartensdijk € 10.000; Rijssen
 € 5.630; Ouddorp € 3.500.

Diversen
Zegveld, Goede Doelen 
Dag € 1.374,68; Montfoort, 
kerstkaarten Basisschool Het 
Kompas, € 1.134,55; Nieuwe 
Tonge, verkoop kerstkaarten 
€ 214,20; Ouderkerk a/d IJssel, 
kaartverkoop € 250; Staphorst, 
oliebollenverkoop € 653,76; 
Leerbroek, oud ijzer € 100; 
Staphorst, sorteren kerstpost 
€ 5.760,26; Veenendaal, ’t 
Klomperschuurtje mw. Hop 
€ 4.000; ‘s-Gravenpolder, 
kaarten € 500; Doornspijk, 
oliebollenverkoop € 3.500; 
Alblasserdam, verkoop 
kerstkaarten € 1.050; 
Numansdorp, kaart- en 
snoepverkoop, J.W. Snijders 
€ 1.000; Katwijk, kaartenactie 
Voetiusschool € 923,58; 
Geldermalsen, verkoop worst 
en krentenbrood 
€ 925,45; Kampen, kerstkaarten 

Schinkelshoekschool, € 638,25; 
Noordeloos, kaartverkoop 
A. Bloed € 170; Hendrik-Ido-
Ambacht, Jam-fietstocht
 € 7.000; Kampen, Sola 
Scriptura Bijbellezing € 134,95; 
Staphorst, kerstkaarten € 672; 
Waarder/Driebruggen, verkoop 
boeken en kerstkaarten € 800; 
Zuid-Beijerland, verkoping 
A. Kruidenier € 260; Rhenen, 
oud ijzer € 500; Vriezenveen, 
kerstkaarten € 750; Ouddorp, 
kaartverkoop K. Tanis € 925; 
Lienden, opbrengst winkeltje, T. 
Smit € 1.000; Krimpen a/d IJssel, 
oliebollenverkoop € 9.991,35; 
Achterberg, krentenbroodactie, 
T. van Laar € 1.233,35; Rijssen, 
oliebollenverkoop € 7.457; 
Rijssen, houtproject € 2.000; 
Tholen, zelfgemaakte kaarten 
€ 30; Tholen, kerstkaarten 
€ 1.040; Tholen, fotokaarten 
Sfeer & Stijl € 50; Tholen, 
sneeuwscheppen € 51; 
Werkendam, oliebollenverkoop 
€ 1.200; Stavenisse, kaarten en 
cadeauartikelen € 550; 
Leerbroek, kerkdienst HHK 
€ 465,00; Geldermalsen, 
cadeauartikelen P.T. 
Doornebal € 160; Katwijk, 
kaartverkoop W. v/d Plas 
€ 100; Doornspijk, kinderen 

Britstra, bolchrysanten € 225; 
Nieuwe Tonge, verkoop Remo-
kleding € 400; Oosterland, 
verkoping vrouwenvereniging 
€ 500; Bergambacht, oud 
papier € 19.500; Bergambacht, 
diverse giften € 1.050; 
Ermelo, kerstkaarten € 821,41; 
Noordeloos, kaartverkoop 
A. Bloed € 300; Gouda, 
Meisjesvereniging Het 
Mosterdzaadje € 1.850; 
Achterberg, krans Avondvlijt 
€ 1.000; Maartensdijk, 
rookworstenactie € 1.300; 
Maartensdijk, diverse acties 
€ 1.300; Dordrecht, kerstkaarten 
L. de Geus € 45,15; Oldebroek, 
kerstkaarten € 1.105; 
Zierikzee, babbelaars bakken 
W. Flikweert € 250.

Overzicht ontvangsten Donatiefonds

 1e kwartaal 2013
 Aantal Bedrag
Donaties 848 € 6.751
Giften  € 9.240.60
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Hallo jongens en meisjes,

Deze keer een nieuwe juf die zich gaat voorstellen. Op de foto zien jullie juf Jacoline Spelt. Met 

mijn man en twee jongetjes, Matthias en Julian, woon ik in Elspeet. Soms werk ik nog op school 

als juf, maar meestal ben ik thuis om voor Matthias en Julian te zorgen. 

Vanaf nu ga ik ook voor jou zorgen, want jij wilt weer aan de slag om een prijs te kunnen winnen. 

Het is al bijna zomervakantie. In de vakantie eet je vaak wat lekkers! Laat in het bord hieronder 

maar eens zien wat jij lekker vindt. Versier de rand en knutsel in het bord het eten. 

Succes met knutselen en stuur je knutselwerkje vóór D.V. 17 juli a.s. naar:

Puzzelpost Adullam

Spoekeboompje 28

8075 DK Elspeet

Schrijf je naam, adres en leeftijd bij je bord met eten, 

dat is voor mij wel handig om te weten.

Voor de jeugd

De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Johan de Greef uit IJzendoorn (6 jaar)
Anne-Marieke van der Bas uit Ouderkerk aan den IJssel (10 jaar)
Mafalda van Manen uit Veenendaal (11 jaar)

Hartelijk gefeliciteerd!

Inkleurbord
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door meester Brand Bron: ‘Een handvol koren’ - 1986

Verhaal

Andrej kijkt om zich heen. Behalve 
de Bijbels zullen ook hier en 

daar nog wel verboden boeken liggen. 
Hun gemeente heeft zich niet laten 
registreren. Dat betekent gevaar. Vooral 
voor hun voorganger, die een jarenlange 
straf zou kunnen krijgen. “Doe open, 
politie”, klinkt het driftig.
Zijn gedachten tuimelen door zijn hoofd 
als klotsend water: waarom woont hij in 
Rusland? Waarom bestaat er eigenlijk een 
‘bureau voor godsdienstzaken’? In hun 
land mag je niet onder jongeren werken 
en niet evangeliseren. Het zijn wetten en 
regels van de vorst der duisternis.
Hoewel meneer Lavrov een vrij stevige 
deur in zijn huis heeft, zal het voor 
de politie geen probleem zijn om 
erdoorheen te breken. Ieder gemeentelid 
weet dat ze hier illegaal bij elkaar zijn 
en toch zijn ze gekomen. Alle kans 
op bedreiging, op allerlei straffen, op 
ontslag van je werk.
Het bonzen op de deur houdt op als 
Pavel de sleutel in het slot steekt. De 
politie schijnt aandachtig te luisteren 
naar het geknars van het slot. Dat geluid 
moet hen veel voldoening schenken; het 
is weer duidelijk geworden hoe machtig 
ze zijn.
Olga is de laatste die haar Bijbeltje 
in een vakje onder haar kruk schuift. 
Andrej heeft enkele van deze krukjes 
zelf gemaakt. Zelfs als je ze omgooit zie 

je nog niet meteen dat er een Bijbel in 
verstopt zit. De deur gaat open en zeven 
agenten en rechercheurs stappen naar 
binnen. Grimmige gezichten. 
“Laat iedereen blijven zitten en niemand 
bewegen!”
Andrej voelt het zweet in zijn handen. 
Er is zoveel controle als het gaat om de 
dienst van de Heere en die controle is zo 
streng en kil. De overheid houdt toezicht 
op het kiezen van de kerkenraad. Ze 
komen kijken bij het dopen, luisteren 
naar het preken, controleren de collecte 
en wat ermee gebeurt. Maar hun 
bedoelingen bij dit alles zijn vijandig.
Een agent duwt Olga hardhandig opzij. 
Drie anderen beginnen het huis te 
doorzoeken. Pavel gaat staan en zegt 
met een ernstig gezicht: “Heeft u een 
bevel tot huiszoeking?”
“Zonder dat vinden we het ook 
wel”, reageert de agent bij de 
deur fel.
Er worden notitieblokjes 
tevoorschijn gehaald. 
Ze gaan het huis 
door en noteren wat 
ze vinden. Het 
stapeltje Bijbels 
en boeken naast 
de agent bij de 
deur groeit.

“Persoonlijke legitimatie, nu direct”, klinkt 
het bevel. De gemeenteleden laten hun 
bewijs zien. Andrej ook. De rechercheurs 
schrijven hun namen en adressen op. 
De agent bij de deur telt de aanwezigen. 
“Eenentwintig...tweeëntwintig...
drieëntwintig.” 
De rechercheurs gaan de namen op 
hun lijst na. Ze hebben drieëntwintig 
namen genoteerd met de bijbehorende 
gegevens. 
“U heeft een naam te weinig 
opgeschreven”, zegt Pavel. De 
commandant kijkt op zijn lijstje en 
controleert opnieuw de aantallen.
“Ik ben niemand vergeten, jullie staan er 
allemaal op”, gromt hij wantrouwend.
“U bent de belangrijkste vergeten”, gaat 
Pavel verder, “want onze Heere heeft 
gezegd: ‘Waar twee of drie vergaderd zijn 
in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden 
van hen’.”
Het is de almachtige God Die ze dienen, 
Die hen beschermt, 
ondersteunt en bij hen is.

Niemand vergeten?
Plotseling horen ze buiten auto’s stoppen. Mannenstemmen 

klinken luid in de stille avond. Er blaffen honden en 

schijnwerpers verlichten de tuin. Er gaat een stil gebed op 

tot God. Snel stopt men nog enkele Bijbels weg, terwijl op de 

deur wordt gebonsd… 



Met veel plezier mogen we weer de bijzonderheden van de 
Adullam-activiteiten vermelden. 
Zoals we gewend zijn is men weer heel creatief bezig geweest 
om gelden bijeen te brengen voor onze minder begaafden. 
Ondanks de recessie mogen we  toch steeds weer dankbaar 
zijn dat er nog zoveel activiteiten plaats kunnen vinden. 
Hartelijk dank voor al de inspanningen en succes bij de nog te 
houden activiteiten.

H. Compagner

  D.V. zaterdag 6 juli 2013
Open dag kinderboerderij Samenzó te Staphorst; van 10.00 tot 
16.00 uur; Admiraal W.G. van Nesstraat 8a; programma is t.z.t. te 
lezen op www.kinderboerderijsamenzo.nl.

JAM-fietstochtcomité; jaarlijkse sponsorfietstocht t.b.v. 
de stichtingen Adullam en Mbuma; ca. 75 km; starten vanuit 
Hendrik-Ido-Ambacht; meer informatie: T 06 23 66 72 32 of mail 
naar info@jamfietstocht.nl of kijk op www.jamfietstocht.nl.

  D.V. zaterdag 7 september 2013
Vrouwenvereniging Loenen aan de Vecht; verkoping; in zalen 
van - en rondom het kerkgebouw van de OGGiN in Loenen a/d 
Vecht.

  D.V. zaterdag 14 september 2013
Comité Hardinxveld-Giessendam; verkoping; van 10.00 tot 15.30 
uur; Hervormd Centrum, Talmastraat 9.

U bent welkom

Verkoping Hardinxveld-Giessendam

Comité Hardinxveld-Giessendam 
organiseert op D.V. zaterdag 14 
september a.s. weer de jaarlijkse 
verkoping. Deze verkoping zal gehouden 
worden in en rond het Hervormd 
Centrum, Talmastraat 9 te Hardinxveld-
Giessendam. Er zal een ruim assortiment 
zijn, waaronder diverse (verse) etenswaren 

en levensmiddelen, oliebollen,  bloemen en planten, boeken, (kinder)kleding, 
speelgoed, lederwaren, petten en baretten, beenmode, nachtkleding en 
ondergoed, gereedschappen, fotokaarten, creatieve cadeaus en nog veel 
meer. Daarnaast zijn er diverse leuke activiteiten voor de kinderen. Uiteraard 
is er ook ruimschoots gelegenheid om wat te eten of te drinken en te 
lunchen. U bent van harte welkom van 10.00 tot 15.30 uur. Er is voldoende 
parkeergelegenheid.

Samen werken

Verkopen in Grafhorst 
en Genemuiden

In de voorjaarsvakantie hebben Janneke 
ten Cate, Arinda ten Cate, Roel van der 
Meer en Marieke van der Meer € 74,- af 
kunnen dragen door het verkopen van zelf-
gemaakte kaarten in Grafhorst en Gene-
muiden. Hartelijk dank daarvoor!

 Oproep!

Wie heeft voor ons nog woonbla-
den om te verkopen voor Adullam? 
Bijvoorbeeld Landleven, Seasons, At 
Home en Knip-mode (vanaf  2010). 
Ook resten stof, kantjes, bandjes, wol 
e.d. zijn nog welkom bij M. Ringelberg,  
T 0111 41 38 11.

Verkopen in Overberg

Jacobien, Corina en Cobie Mourits hebben fotokaarten verkocht voor Adullam. Dat heeft het mooie bedrag van € 485,- opge-bracht. Het was gedeeltelijke thuisverkoop en verkoop op de Overberg Camping. Hartelijk bedankt!
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  D.V. zaterdag 21 september 2013 
Comité Maartensdijk; verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; in en 
rond het Hervorm Centrum achter de Hersteld Hervormde Kerk te 
Maartensdijk. 

Comité Werkendam; jaarlijkse verkoping; van 10.00 tot 15.30 
uur; ds. Joh. Groenewegenschool, Sportlaan 4.

Werkgroep Tholen/Sint Philipsland; grote verkoping; van 10.00 
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur; verenigingsgebouw, 
Voorstraat 36 te Sint Philipsland.

Comité Betuwe/Kesteren; jaarlijkse verkoping; van 10.00 tot 
15.30 uur; bij mechanisatiebedrijf Westreenen, Spoorstraat 71 te 
Kesteren.

Fiets- en marktdag 
DoornspijkVerkoping 

Garderen
De 22e jaarlijkse fiets- en marktdag 
t.b.v. Adullam zal gehouden worden 
op D.V. dinsdag 30 juli a.s. Dit is 
altijd een gezellige dag met veel 
deelnemers uit het hele land. Bij 
mooie weersomstandigheden rijden 
er gemiddeld wel zo’n 1500 tot 1800 
fietsers mee! Er zijn weer twee nieu-
we routes uitgezet van elk ongeveer 
30 km, welke men kan samenvoegen 
tot 60 km. Om ongeveer 9.30 uur zal 
de opening verricht worden op het 
kerkplein van de Hervormde Dorps-
kerk, door de plaatselijke predikant 
ds. A.J. Britstra.

Er zijn weer drie startplaatsen waar 
u tussen 10.00 en 13.00 uur kunt 
starten, te weten:
•  Verenigingsgebouw ‘Pro Rege’, 

achter de Hervormde Dorpskerk te 
Doornspijk;

• Transferium te Nunspeet, Elspeter-
weg (tegenover de Pineta);

•  Hersteld Hervormde Kerk, Vierhou-
terweg te Elspeet.

Kosten: kinderen die zelf fietsen t/m 
12 jaar: € 2,50; 13 jaar en ouder: € 5,-; 
gezin maximaal € 12,50.
Onderweg is er een spelletje voor 

de kinderen en kunt u de inwendige 
mens versterken. 

De Adullam-markt wordt gehou-
den op het kerkplein bij de Hervorm-
de Dorpskerk te Doornspijk van 10.00 
tot 16.00 uur, met o.a. Clementijnskle-
ding, hoeden, snoep, aardbeien met 
slagroom, Bakkerij Jonker, stoffen, 
boeken, decoratie, curiosa, Slagerij 
Van de Weg, fotokaarten, vis, ijs, 
speelgoed, sieraden, advocaat, snoep, 
etc. Ook is er een springkussen voor 
de kinderen (gratis)! En natuurlijk 
het Adullam-winkeltje met tal van 
artikelen. Dus u ziet: voor elk wat 
wils. Komt u ook even koffie drinken, 
fietsen, ‘markten’ en tevens het goede 
doel steunen?

Voor fietsverhuur kunt u tot 
uiterlijk zaterdag 27 juli (tot 15.30 
uur, weg=weg) bellen: T 0525 68 57 
51, 0525 68 34 00, 06 27 58 06 59 of 
06 25 51 66 11. Dit geldt alleen voor 
Doornspijk. Voor Nunspeet en Elspeet 
kunt u ook op maandag bellen t/m 
15.00 uur! Maar ook hiervoor geldt: 
weg=weg! Prijs per fiets € 8,-. Comité 
Doornspijk heet u van harte welkom!

Op D.V. dinsdag 23 juli a.s., van 10.00 uur 
tot 16.00 uur, wordt in Garderen de jaarlijkse 
verkoping gehouden. Er wordt van alles 
te koop aangeboden: kleding voor jong 
en oud, boeken, cadeauartikelen in allerlei 
soorten, bloemen, hoeden, ondergoed, 
groente en fruit. Kom ook eens kijken bij de 
kruidenkraam. Er zijn verschillende soorten 
kruiden om uw gerechten op een natuurlijke 
manier smakelijk te maken. Bij de kraam 
van Kroonheim staan de bewoners weer 
klaar om hun artikelen te verkopen.  De 
bakker heeft voor een assortiment heerlijke 
koeken en krentenbroden gezorgd. De hele 
dag door kunt u binnen en buiten zitten 
om wat te eten en te drinken. Voor de 
maaltijd is er patat en vis. Ook zijn er lekkere 
puddingbroodjes verkrijgbaar. Als toetje is 
er een lekker ijsje. Bij de scharenslijper kunt 
u uw bot geworden messen, scharen en 
tuingereedschap laten slijpen.

De kinderen kunnen zich ondertussen 
vermaken op het springkussen en bij de spel-
letjes. We zien er naar uit om u allen weer te 
ontmoeten op het kerkplein van de HHG te 
Garderen, Mazenhofstraat 4.

Verkopen in Overberg
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Tegen inlevering van deze bon 
betaalt u slechts € 9,95 p.p. voor 

een glasgrill of tafelbarbecue 
arrangement voor vier personen 

(normaal € 19,95 p.p.). 

Reserveer uw tafel op 
www.meetandeat.nu o.v.v. 

waardebonnummer Adullam 2013 

               
 
 

 
 
 
 
 
  

           

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Waardebon  
Ter waarde van € 40,00! 

Te besteden in juni en juli 2013 

Deze waardebon is niet inwisselbaar 
voor contanten en niet geldig in 
combinatie met andere acties. 



Samen werken

Opgave voor de pagina’s  ‘Samen werken’

Heeft u mededelingen, aankondigingen, andere 
berichtjes of verslagen? Stuur uw bijdrage, met foto, 
liefst digitaal, naar:

De heer H. Compagner
Nieuwendijk 5a
8028 RS Zwolle
T 0529 42 74 77
hcompagner@solcon.nl

Inlevertijden:
Inleverdatum voor het 
septembernummer: 
uiterlijk D.V. 31 juli a.s.

Fietstocht Staphorst

Comité Staphorst organiseert op D.V. zaterdag 29 juni 
a.s. weer de (gezins-)fietstocht Horstheim, waarvan 
de opbrengst ten gunste komt van het werk van de 
stichting Adullam. Tussen 12.30 en 14.30 uur kunnen de 
deelnemers, tegen betaling van een geringe bijdrage, 
starten bij DAC Horstheim, Kerklaan 14 te Staphorst 
(tegenover de Hersteld Hervormde Kerk). De route is 
ongeveer 25 kilometer lang en voert de fietsers langs 
de mooiste plekjes in en om Staphorst. Het traject voert 
door de streek met zijn prachtige boerderijen en over 
rustige landwegen. Onderweg zijn prima rustmogelijk-
heden, waar diverse consumpties verkrijgbaar zijn. Ook is 
tijdens de fietstocht kringloopwinkel De Horstenaar ach-
ter Gemeenteweg 9 te Staphorst geopend (ingang vanaf 
de Burgemeester Van der Walstraat). Hier kunnen diverse 
artikelen, waaronder porselein, glas, antiek e.d. worden 
gekocht. De opbrengst hiervan komt ook volledig ten 
gunste van stich-
ting Adullam.
Na afloop van de 
fietstocht is een 
verkooptafel op 
DAC Horstheim 
aanwezig. Ook de 
visboer wil graag 
zijn heerlijke vis aan 
de man brengen.

Het comité hoopt ook dit jaar met het organiseren van 
deze activiteit een financiële bijdrage te kunnen leveren 
aan de voortgang van de gehandicaptenzorg. Voor infor-
matie en (beperkt) fietsenverhuur: T 0522 46 23 71.

Knutselavond Oldebroek

De dames van de Oud Gereformeerde Gemeente knut-
selden weer mooie voorjaarsmandjes in elkaar. Leuk om 
te zien hoe verschillend ze allemaal zijn. Ook de kinde-
ren vermaakten zich weer goed en maakten een leuke 
hanger met houten vogeltje en kraaltjes. Ze hebben een 
mooi bedrag bij elkaar geknutseld: er bleef € 200,- over 
voor Adullam. Dank u wel!
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Meer informatie? www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.

K
ra

am
zo

rg

“Mijn kraamzorg? Samen genieten!”

RST Zorgverleners biedt verpleging & 
verzorging, huishoudelijke hulp en kraamzorg 
door medewerkers met een reformatorische 
identiteit. Zij geven u precies de zorg die u 
nodig heeft. Heel dichtbij en betrokken, dat is 
een vertrouwd idee.

Voor sponsoring van een weeskind bel 038 - 385 79 66 
of mail adoptie@stephanos.nl

Stichting Stéphanos, Adrianastraat 31,
2225 NV Katwijk aan Zee, tel. 071 - 401 69 30 

info@stephanos.nl, www.stephanos.nl

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!
Ds. A.A. Brugge
Ds. D.J. Budding
Ds. G. Clements
Ds. A.A. Egas
Ds. L. Groenenberg
Ds. A. den Hartog
Ds. L.M. Jongejan
Ds. J. Joppe

Ds. M. Klaassen
Ds. L.W. van der Meij
Dhr. D.J. Schouten
Mr. C.G. van der Staaij
Ds. K. Visser 
Ds. W. van Vlastuin
Ds. H. Zweistra

De twaalfjarige Kamoto is wees. Ze woont nu 
bij haar oma die te arm is om voor haar te 
zorgen. Dankzij hulp van Stéphanos kan 
Kamoto toch naar school. Stéphanos helpt 
weeskinderen in Malawi en Zambia met 
(Bijbel)onderwijs, voedsel, kleding, medische 
zorg en opvoeding. Help ons kinderen als 
Kamoto een toekomst te geven!

Kamoto heeft alleen 
haar oma nog...

Wilt u ons helpen?  
Uw bijdrage is meer dan welkom 
op banknr. 33 53 07 450 
t.n.v. Stéphanos, Opheusden

GEEF WEESKINDEREN 

EEN TOEKOMST



Onder redactie van Mien van Ginkel
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We zijn getrouwd!

Op 31 maart jl. 
werden Hanneke 
Joppe (Kroonheim-
Wielewaal) en Rutger 
van der Weide man 
en vrouw.

Op 13 februari jl. 
trouwde Lydia van 
Ekeris (Kroonheim-

Rietzanger/
Zanglijster) met 

Leendert 
Willemsen.

Aline van Lagen 
(Borchheim) en 
Dirk Oosterwijk 
traden 24 april jl. 
in het huwelijk.

Henrieke 
Schuiteman 

(Waardheim) en 
Henk van de Velde 

werden op 6 maart 
jl. een paar.

Op 15 mei jl. trouwden 
Anita Hazeleger (DAC 
Kroonheim/Kroonheim-
Leeuwerik) en Geert Jan 
van Wolfswinkel.

21 maart jl. was 
de grote dag voor 
Liesbeth de Graaf 
(KDC Waardheim) 

en Matthijs de Graaf.

Het huwelijk van 
Annelien Strijkert 

(DAC Veldheim) 
en Leonard 

Joosse vond 
eveneens plaats 

op 24 april jl.

Even buurten
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Krijg je (dicht)bij DAC Wilgenheim een 
lekke band met je auto, zoals medewerker 
Janneke overkwam? Geen enkel pro-
bleem! Deelnemers Gerben en Erik gaan 
als ervaren wegenwachters aan de slag!

Maatschappelijke betrokkenheid, vrijwilligerswerk en 
externe contacten zijn drie mooie zaken die 5 decem-
ber jl. op DAC Kroonheim samen kwamen. Ruim 30 
medewerkers van District Landelijke- en Buitenlandse 
Eenheden (DLBE) van de Koninklijke Marechaussee, 
kwamen een morgen helpen in de kaarsen- en zeep-

makerij en op de activiteitenboerderij! Ook wandelen en meerijden in een echte 
blauwe jeep was geslaagd voor de deelnemers. Daarna werd er in drie groepen 
gegeten. Wat een feest! De broodjes en erwtensoep met roggebrood gingen er wel 
in. Dit jaar hebben een aantal deelnemers een tegenbezoek in het vooruitzicht. Op 
de foto ziet u Arwin Goedhart met luitenant-kolonel Harm IJzerman.

De bewoners van Borchheim, Maanderheim en 
Veluweheim zijn reuze blij met de prachtige tan-
dem met elektrische ondersteuning. Er wordt 
volop gebruikt van gemaakt! Hartelijk dank aan 
comité Urk die voor deze verrassing zorgde!

Deelneemster Hanneke, 
die graag klust, hoefde 
maar eenmaal te kijken 
hoe begeleider Arjan een 
tegel plakte, of zij wierp 
zich op de volgende. In 
een mum van tijd zag 
de muur van de Oogsthof op Druivenstein eruit 
als een plaatje! Prima team, bedankt!

Voor Hans de Bruine is appels schillen een peulenschil! De 
tip van zijn moeder om een schilmachine aan te schaffen 
voor Zuiderheim sloot naadloos aan bij de streefdoelen 
zoals beweging, gezond eten, zelfstandigheidsbevor-
dering en zinvolle dagbesteding. Niet alleen voor Hans, 
maar natuurlijk ook voor zijn collega´s. Een geweldige tip!

Op vrijdag 1 maart jl. 
mocht Francina van den 
Heuvel gedenken dat ze 
12,5 jaar op Waardheim 
werkzaam was.

Op DAC Kroonheim is Marc van 
Brakel druk met het sorteren 
van doppen. Niet voor de 
aardigheid, maar voor een 
goed doel. Mogelijk wordt 
Kroonheim in de toekomst 
zelf dat goede doel! Helpt u mee dop-
pen sparen? Alle kleuren en maten zijn in te leveren 
bij Kroonheim. 

Elise van Ommeren (groep 6, School met de Bijbel Het Visnet, Grafhorst) 
behaalde een 9 voor haar spreekbeurt over Adullam! “De kinderen 
vonden het heel leuk.” Lijkt jou het ook leuk om een spreekbeurt over 
Adullam te houden? Vraag dan een (digitaal)informatiepakket aan bij 
info@adullamzorg.nl.

Komt u een dagje naar de Veluwe? U bent 
van harte welkom bij het Tuinhuis van 
Kroonheim voor een kopje koffie, thee 
of een glaasje fris. Ook kunt u rondkijken 
in winkeltje ’t Hofje. Deze is geopend op 
dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 16.30 
uur, T 0577 40 84 49. Wanneer u met een 
grotere groep wilt komen, vragen wij u 
vooraf contact op te nemen met mw. Van 
de Pol, T 0577 40 14 73.

Pech onderweg?

Geslaagd bezoek

Reuze blij!

Als een 
plaatje

Geweldige tip!

Jubileum

Helpt u mee?

Spreekbeurt

Welkom!

Even buurten
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Een vraag uit een hoek die je niet had verwacht. Hoezo? Hendrik vraagt of je komt kijken hoe hij de zakjes inpakt. Spontaan en ijverig als hij is. Hij laat graag zien hoe netjes hij kan inpakken; jij bent er voor hem. En belangrijker, jij als begeleider doet het vanuit je hart. Het is je passie om met mensen met een handicap om te gaan. Hen te bege-

leiden in hun woonsituatie of bij hun werk. Er te zijn wanneer zij dat nodig hebben, maar ook door hen ‘iets’ meer mee te geven. Iets meer betekent; met elkaar bijbellezen, zingen en bidden.Wil je meer weten over werken in de gehandicaptenzorg en de beroepsoplei-dingen die je daarvoor kunt volgen? Kijk op onze website, bel of mail ons.

Meer informatie?
Siloah  (088) 275 45 00 I info@siloah.nl I www.siloah.nl
De Schutse  (0488) 48 33 22 I pz@deschutse.nu I www.deschutse.nu 
Adullam  (0342) 42 00 12  I pz@adullamzorg.nl I www.adullamzorg.nl

De Schutse

Zullen weZullen we

inp
akke

n

??
samen
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Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud - Renovatie 

Timmerbedrijf G.W. den Hertog
Echteld   -   tel. 06-12 71 46 43

Klifweg 2-4, 8321 EJ Urk
Telefoon: 0527-681540

visspecialiteitenbaarssen.nl

Buffetplaza

Beleef het mee bij Baarssen Visspecialiteiten!

Elke donderdag 
van 17.00 tot 22.00 uur
Prijzen per persoon (exclusief drinken)
• volwassenen (v.a. 13 jaar) € 24,50
• 4 t/m 12 jaar € 14,50
• 0 t/m 3 jaar  gratis

Culinair genieten. 
Heerlijke soepen, 
verrassende salades, 
smakelijke gerechten 
en royale keuze aan 
diverse soorten vis, à la 
minute bereid door onze 
kok bij het kookeiland. 
Als dessert heerlijk 
Italiaans schepijs 
uit onze ijssalon 
door uzelf geschept.

Royale keuze 
aan diverse 

soorten
Noordzeevis

Desgewenst 
reserveren?

Visspecialiteiten-
baarssen.nl
Of bel naar:

0527-681540
Keuken open 
tot 21.30 uur.
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Op zaterdag 20 april jl. heeft de Open Dag van 
Waardheim plaatsgevonden. Na een nachtvorst was 
het in de ochtend nog iets aan de frisse kant, maar de 
zon kwam met regelmaat door. Vanaf het begin van 
de verkoping was het een gezellige drukte. Voor de 
volwassenen was er een ruim aanbod van kramen. De 
activiteiten voor de kinderen, met betrekking tot het 
thema water, werden ook druk bezocht. Later op de dag 
werd het warmer weer. De Open Dag Waardheim heeft 
zonder bijzonderheden mogen verlopen. 

Aan het eind van de dag mocht de penningmeester 
bekendmaken dat er ongeveer € 33.000,- netto 
opgehaald was. Voor iedereen die hieraan meegewerkt 
heeft: bedankt!

Commissie Open Dag Waardheim

Er worden ongeveer 80 kramen opgesteld. Vele 
enthousiaste verkopers staan weer voor u klaar. Er is van 
alles te koop: teveel om op te noemen! Ook kunt u bij 
de ingang van het verkoopterrein uw lege plastic flessen 
inleveren. 

Net als voorgaande jaren hopen wij weer op uw 
aanwezigheid.

U bent van harte welkom van 10.00 tot 15.30 uur!

Dagactiviteitencentrum Horstheim
Kerklaan 14
7951 CD Staphorst
T 0522 46 23 71

Comité Staphorst

Open Dag en 
verkoping DAC 
Horstheim 
Op D.V. zaterdag 21 
september a.s. wordt weer 
de jaarlijkse grote Adullam-
verkoping in Staphorst 
gehouden!

Gezellige drukte 
op Open Dag en 
verkoping DAC 
Waardheim

Adullam-kringloopwinkel De Horstenaar aan Gemeenteweg 9 te Staphorst (ingang vanaf de Burgemeester Van der Walstraat) is tijdens de verkoping ook geopend!

Datum: D.V. zaterdag 21 september 2013Tijd: 10.00 tot 15.30 uur
Locatie: Kerklaan 14, Staphorst
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Het jaarverslag van 2012 laat zien dat 
er ongeveer 1,1 miljoen euro binnen is 
gekomen bij Stichting Steun Adullam. 
Ruim de helft van dat bedrag, zo’n € 
600.000, werd bijeengebracht door 
acties van onder meer plaatselijke 
comités, vrouwenverenigingen, scholen 
en particulieren. “Dan gaat het om 
verkopingen, markten, de verkoop van 
oliebollen en kaarten en ga zo maar door.” 
Daarnaast leveren donaties, giften van 
particulieren en collectes van kerken nog 
eens een half miljoen op. “Het bedrag 
van 1,1 miljoen euro is al jaren stabiel. 
In 2012 is het, ondanks de crisis, zelfs 
licht gestegen. Zo namen de giften door 
particulieren toe door een paar grote 
bijdragen.”

Dankbaarheid
Van Wolfswinkel en Van Velthuizen 
constateren het met dankbaarheid. 
“Vanuit de achterban is er grote 
betrokkenheid en verbondenheid met 
Adullam. Dit vervult ons met blijdschap 
en het geeft vertrouwen voor de 
toekomst. Als je de inzet ziet van de 

plaatselijke comités en van particulieren, 
worden wij vervuld met blijdschap en 
geeft het vertrouwen voor de toekomst. 
Mensen maken broches of kaarten en 
verkopen die zoveel ze maar kunnen. Voor 
sommigen is het een deel van hun leven 
geworden. Fantastisch om zoveel steun te 
ervaren.”

Verplichtingen
Tegelijkertijd schept het ook 
verplichtingen, vinden beide Adullam-
medewerkers. Vandaar dat de Stichting 
Steun Adullam zo efficiënt mogelijk 
met het geld omgaat en daarvan ook 
verantwoording aflegt. “We oormerken 
dat geld voor bepaalde doelen en 
willen zo nauwkeurig mogelijk laten 
zien waar het geld naar toe gaat.” Wat 
opvalt is dat de opbrengst van het fonds 
voor het grootste deel gebruikt wordt 
voor ‘serieuze’ zaken zoals exploitatie 
en nieuwbouw van voorzieningen. Zo 
gingen er aanzienlijke bedragen naar de 
tijdelijke huisvesting van Muiderheim en 
Zuiderheim. Ook de realisatie van een 
flexplek om zorg voor oudere cliënten 

mogelijk te maken, werd uit het fonds 
gefinancierd. “De doelstelling van Adullam 
is om in alle fasen van het leven zorg 
te bieden. Het is niet de bedoeling dat 
ze in de laatste fase van hun leven naar 
een verpleeghuis worden overgeplaatst. 
Deze zorg brengt wel extra kosten met 
zich mee.” De opbrengsten van stichting 
Steun worden aangewend als aanvulling 
op de zorgbekostiging, omdat ‘zwaardere’ 
zorg niet altijd wordt vergoed. Projecten, 
professionalisering, de kosten voor 
gemoedsbezwaarden en de ontwikkeling 
van een eigen huisstijl zijn andere posten 
waar het geld vorig jaar aan is besteed. 

Creativiteit
Het fonds wordt niet gebruikt voor 
zaken zoals uitjes en spelmateriaal. 
“Dat klopt”, beamen Van Wolfswinkel en 
Van Velthuizen. “Dat komt doordat de 
financiering van schommels, fietsen, 
schuurtjes en uitstapjes soms op een 
andere manier wordt gerealiseerd. Het 
geld daarvoor komt dan binnen via 
plaatselijke acties, onze medewerkers en 
ondernemers. Er is heel veel creativiteit 

Stichting Steun Adullam heeft een goed jaar achter 

de rug. “We zijn financieel gezond en zien mense-

lijkerwijs de toekomst met vertrouwen tegemoet.” 

Dat zeggen Kees van Wolfswinkel, hoofd financiën, 

en Jan van Velthuizen, medewerker communicatie & 

fondsenwerving. “Vanwege de komende bezuinigin-

gen van de Rijksoverheid is het toch nodig de vinger 

aan de pols te houden.” 

Stichting Steun Adullam 
financieel gezond

Verantwoording f inanciële geldstroom 2012

Tekst: A.IJ. Bijl
Foto: Marcelus Oostdijk
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op de werkvloer. Mensen gebruiken voor 
dit soort leuke extraatjes vaak hun eigen 
netwerk.” 

Zorgen
Uit de cijfers blijkt dat er vorig jaar 
voldoende geld bij Stichting Steun 
Adullam is binnengekomen. “Het bedrag 
van ruim een miljoen was toereikend 
om alles te betalen wat nodig wat.” Dat 
stemt tot tevredenheid en dankbaarheid. 
Desondanks zijn er toch de nodige 
zorgen. “Misschien was dit wel het laatste 
goede jaar”, stellen Van Wolfswinkel 
en Van Velthuizen. We maken ons de 
grootste zorg om de bezuinigingen die 
de Rijksoverheid doorberekent aan de 
gemeenten. “Bovendien is onlangs het 
Zorgakkoord gesloten. De consequenties 
kunnen we nog niet helemaal overzien, 
maar er gaat fors gekort worden op 
ons budget. Dat zijn dingen waar we 
de komende jaren zeker mee te maken 
krijgen.” Door alle ontwikkelingen van 
buitenaf komt het financiële plaatje van 
zorginstellingen onder druk te staan. “Het 
gaat om forse bedragen.” De remedie: 
nóg efficiënter omgaan met het geld, 
besparingen om de kosten zoveel 
mogelijk te beperken en het verhogen 
van de inkomsten. Het laatste punt kan 
onder meer worden gerealiseerd door het 
uitbreiden van het aantal comités. 

Trouwe achterban
“Bezuinigingen zijn onvermijdelijk. Met 
elkaar houden we de uitgaven tegen het 
licht. Dat heeft de voortdurende aandacht 
van onze medewerkers. Er wordt op de 
werkvloer meegedacht. Al is er geen 
reden tot paniek. We kijken bijvoorbeeld 
naar een grote kostenpost als het vervoer. 
Daarnaast hopen we op enige groei van 
de Stichting Steun Adullam. Het is al 
jaren crisis in ons land, maar het mooie 
is dat er niet minder gegeven wordt aan 
Adullam. We mogen met dankbaarheid 
constateren dat we een heel trouwe 
achterban hebben.”

Samenbindend
Beide medewerkers spreken vol 
waardering over de inzet en de acties 
van comités, kerken en particulieren. “Die 
steun koesteren we. Het bindt samen. 

In deze economische crisis zijn we meer 
dan ooit op elkaar aangewezen. Ondanks 
alle maatregelen van buitenaf geeft dat 
vertrouwen voor de toekomst.”

Resultatenrekening Stichting Steun Adullam 2012 (in €) 2011 (in €)

Baten uit fondsenwerving
Giften en collecten kerken
Giften particulieren e.a.
Donatiefonds
Opbrengsten verkoopacties

130.500
153.500
216.500
617.000

118.500
117.000
214.500
651.500

Totaal baten 1.117.500 1.101.500

Kosten fondsenwerving
Algemene kosten
Kosten publiciteit en promotie

10.500
60.000

5.500
52.000

Totaal kosten 70.500 57.500

Kosten fondsenwerving in % van de baten 6,3 % 5,2 %

Beschikbaar voor doelstelling
Saldo opbrengst fondsenwerving
Financiële baten

1.047.000
29.500

1.044.000
22.000

Totaal beschikbaar 1.076.500 1.066.000

Kosten beheer en administratie
Uitgegeven aan doelstelling:
Zorgconsulenten
Bijdrage gemoedsbezwaarden
Startkosten nieuwe voorzieningen
Bijdrage (zorg)projecten
Bijdragen zorgverlening

35.500

172.000
44.500

209.000
95.500   

 176.500

22.500

169.000
53.500

152.000
110.500   

 210.500

Totaal uitgegeven 733.000 718.000

Resultaat steunstichting 343.500 348.000

Opbrengsten fondsenwerving
Stichting Steun Adullam 2008 - 2012 (in €)
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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


