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Veiligheid voorop Aandacht voor...

…Jakob Koopman en 
Jannet van Ekris

Inhoud Voorwoord

Veiligheid is voor iedereen belang-
rijk. Als je je niet veilig voelt, raakt 
dat je dagelijks bestaan! Veiligheid 
in een zorgomgeving als het gaat 
over medicatie en brandveiligheid, 
maar ook: je veilig voelen te mid-
den van andere mensen. Adullam 
en De Schutse gaan samen een 
nieuwe begeleidingsmethodiek 
(ASBM) invoeren; ook daarin speelt 
veiligheid een belangrijke rol. Op 
de vraag: “Wat gaan onze zorgvra-
gers ervaren wanneer wij ASBM 
gaan invoeren?” geeft Hans van 
Wouwe, medeontwikkelaar van 
de methodiek, als antwoord: “Jullie 
zorgvragers gaan meer veiligheid 
en houvast ervaren.” Veiligheid en 
ASBM zijn belangrijke thema’s in 
dit blad, waar u vast meer over wilt 
weten…

A. Prins
Raad van Bestuur

38
In beeld:
Ronald Kuiper

41

Veiligheid 
    en houvast

Herinneringen
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Spreuken 4:18 en 19

Het pad der rechtvaardigen tegenover de weg der 
goddelozen
In de Heilige Schrift worden ons altijd twee wegen voorge-
steld. Een tussenweg is er niet. De brede weg des verderfs en 
het smalle pad ten leven. Op de ene weg lopen veel mensen, 
op de andere weinig. Van nature lopen wij allen op de brede 
weg des verderfs. Wij allen hebben gezondigd en derven 
de heerlijkheid Gods. Allen is het nodig om uit genade zalig 
gemaakt te worden, en dat niet uit ons, maar het is Gods 
gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. De duisternis 
komt voort uit onze diepe val in Adam. In het paradijs wan-
delden we in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Maar 
we hebben de duisternis liever gehad dan het licht, hebben 
de vorst der duisternis geloofd en de Bron en Springader des 
levenden waters verlaten. Nu zijn we Gods beeld kwijt en 
leven van nature zonder God in de wereld en zijn vreemde-
lingen van de verbonden der belofte. Maar naar Gods vrije 
gunst, die eeuwig Hem bewoog, zet Hij sommigen over van 
de brede weg des verderfs op het smalle pad des levens.

Het pad der rechtvaardigen
Het pad der rechtvaardigen is een smal paadje vergeleken 
bij de brede, ruime weg. Een eenmanspad. Daarvan lezen 
we dat het voortgaat en licht tot de volle dag toe. Dit pad 
begint dus ook met donkerheid. Deze voetgangers leren de 
duisternis van hun bedorven bestaan kennen. Dat zij kinde-
ren des toorns zijn, die in het Koninkrijk van God niet kunnen 
komen, tenzij dat zij wederom geboren worden. Maar hun 
verstand wordt verlicht door de kennis Gods. Zij worden 
gezegend uit de Bron van alle goed. En door Gods Geest 
bij de hand genomen en gehouden. Zodat zij dagelijks 
daarin toenemen, gaande van deugd tot deugd, totdat zij 
hierna de volmaaktheid der kinderen Gods bekomen. Want: 
het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; 
degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, 
over dezelve zal een licht schijnen. Want gij waart eertijds 
duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kin-
deren des lichts. En al moeten zij in eigen waarneming meer 
in de duisternis wandelen dan in het licht; eerder voortgaan 
van klacht tot klacht; veel treuren over hun onvolmaaktheid 
en onvruchtbaarheid; er vele twijfelingen en stormen hun 
weg doorkruisen; toch mogen zij bij tijden en ogenblikken 
een lichtstraal van Gods vriendelijk aangezicht ontwaren, 
waardoor zij weer gevoed en gelaafd worden, anders zou de 
weg voor hen teveel zijn. Dat geeft hen temeer een verlan-
gen dat die volle dag zal aanbreken en eeuwige blijdschap 
op hun hoofden wezen zal.

De weg der goddelozen
De weg der goddelozen daaren-
tegen is een ruime weg. Zij weten niet waarover zij 
struikelen zullen. Zij begrijpen niet de dingen die des Geestes 
Gods zijn; kunnen ze niet onderscheiden, omdat donkerheid 
in hun harten is en blijft. Zij worden niet verlicht door de 
Geest van Christus. Op zijn best steken zij zelf een vuur aan. 

Daar warmen zij zich 
het best bij. Hebben 
helemaal geen last van 
zonde, gerechtigheid 
en oordeel. Leven niet 
in wat een zeker dich-
ter sprak: “Maar toen 
mij Gods Geest aan 
mijzelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele 
de vreze gewekt. Toen 
voelde ik wat eisen 
Gods heiligheid deed; 
daar werd al mijn 
deugd een wegwer-
pelijk kleed!’ Zo zoeken 
zij hun eigengerech-
tigheid voor God op te 
richten; hebben geen 
Middelaar nodig om 
in het rechtvaardig 
oordeel Gods vrijge-
sproken te worden. En 
deze weg eindigt in 
een eeuwige duister-

nis. O, dat de schrik des Heeren u bewege tot het geloof. 
Ziet de toekomende toorn te ontvlieden. Want onze God zal 
komen en zal niet zwijgen; een vuur gaat voor Zijn aange-
zicht heen, en rondom Hem zal het zeer stormen. En wie zal 
bij een verterend Vuur en een eeuwige Gloed verkeren?

Welke weg gaat u?
Mijn lezer, welke weg gaat u? Hoe zult u rechtvaardig ver-
schijnen voor God? Kent u God in het aangezicht van Jezus 
Christus, Zijn Zoon? Die de enige Weg, de Waarheid en het 
Leven is? Alleen in en door Hem hebben we een vrijmoedige 
toegang tot de troon der genade. Laat ons dan afleggen allen 
last en de zonde die ons lichtelijk omringt, ziende op den 
oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Wiens bloed 
reinigt van alle zonden.

Overdenking

Ds. R. Bakker
Barneveld

“Maar het pad der 

rechtvaardigen 

is gelijk een 

schijnend licht, 

voortgaande 

en lichtende tot 

den vollen dag 

toe. De weg der 

goddelozen is 

als donkerheid; 

zij weten niet 

waarover zij 

struikelen zullen.”

Spreuken 4:18 en 19
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V

Pieter van de Beek (71) zit op het 
puntje van zijn leren fauteuil. De 
balkondeur van zijn kamer in 

Polderheim (Alblasserdam) staat wijd 
open. Vogels fluiten hun hoogste lied. 
Maar Pieter hoort het niet, want hij 
vertelt tot in de details hoe een brand-
oefening in Polderheim verloopt. “Ik 
zal vertellen wat je moet doen wan-
neer er een brandoefening is”, begint 
hij. “Allereerst gaan alle bewoners naar 
dezelfde kamer. De begeleiding komt 
ons in die kamer ophalen, we geven 

elkaar een hand en maken zo een 
grote ketting. Dan moeten we met die 
ketting naar ‘de deur waar geen brand 
is’. De meeste deuren gaan namelijk 
dicht als er brand is”, vertelt Pieter. Hij 
valt even stil. Vervolgt d  an: “Weet je 
waar dat voor is? Voor de veiligheid 
natuurlijk! Als we allemaal buiten zijn, 
moeten we wachten. We krijgen dan 
wat fris voor de ‘schrik’. Soms komt 
daarna de brandweer kijken of het 
goed is gegaan.” Om het bekertje fris 
moet Pieter een beetje lachen: “Voor 

Veiligheid. In de zorgsector 

en in het bedrijfsleven 

wordt er maar wat vaak 

over gediscussieerd. Maar 

wat komt er allemaal 

kijken bij een veilige 

leef- en werkomgeving? 

En belangrijker: wat doet 

Adullam om de veiligheid 

van bewoners, deelnemers 

en logés te waarborgen? In 

gesprek met bewoner Pieter 

van de Beek, MI-commissielid 

Esther Berger en bhv’er Annie 

ten Voorde. “Het begint 

met de kleine dingen: de 

telefoon op een vaste plek, 

bijvoorbeeld. Je moet in 

noodgevallen weten waar je 

iets kunt vinden.”

Tekst: Beppie Pellegrom, Beptekst
Foto’s: Annie ten Voorde

Veiligheid  voorop

“Bij een oefening maken   we een 
ketting van bewoners”
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de schrik… maar ja, het is natuurlijk 
niet echt!”

Best leuk
Toch bleef het niet bij een oefening en 
heeft Pieter wel eens een echte brand 
meegemaakt. Een tijdje terug brak er 
brand uit in de keuken van Polderheim. 
Op dat moment zaten alle bewoners 

in de kerk. “Ja, dat was eigenlijk een 
beetje dubbel”, vertelt Pieter. Hij kijkt 
ernstig. “Het was vervelend dat er 
brand was, maar gelukkig waren wij 
op dat moment in de kerk. Toen ik 
het na kerktijd hoorde, dacht ik gelijk: 
‘Oh, maar mijn boeken dan! En mijn 
behang! En mijn schilderijen!’, maar 
gelukkig hoorden we al snel dat het 

een klein brandje in de keuken was. 
Toen was ik er gerust op. Je zou toch 
raar staan te kijken.” Hij kijkt heimelijk 
naar de portretten van Willem de 
Zwijger aan de muur. “Tja… al zegt hij 
niet veel hoor”, grapt hij.
De bewoners van Polderheim werden 
die middag opgevangen in de pastorie, 
want “de rookontwikkeling was natuur-
lijk schadelijk voor ons.” De vrijwilligers 
en medewerkers stonden direct 
paraat om pannen soep te verzorgen 
en gezamenlijk de afwas te doen. En 
ondanks de vervelende situatie werd 
alles zo weer snel opgelost. Pieter lacht 
even: “Eigenlijk was het die middag nog 
best een beetje leuk, zo met elkaar in 
de pastorie.” 

Ga zitten, ik zal het raam 
opendoen. Het is nogal warm 
hier”, lacht Esther Berger (23), 

woonbegeleider op Molenheim in 
Alblasserdam. Terwijl ze de horren 
en ramen van de beveiligingsstand 
haalt, vertelt ze over haar werk in de 
MI-commissie. Esther werkt ruim vijf 
jaar bij Adullam, waarvan drie jaar in 
vaste dienst. “Sinds twee jaar zit in 
ik in de MI-commissie. MI staat voor 
‘Melding Incidenten’ en de commis-
sie bewaakt en reageert wanneer 
er (structurele) incidenten worden 
opgemerkt. Want in de zorg moeten 
incidenten zorgvuldig genoteerd 
worden. De inspectie zit er namelijk 
bovenop! Wanneer een medewerker 
bijvoorbeeld (on)bewust een fout 
maakt, komt dat bij ons terecht. 
Alles wordt gerapporteerd, zodat 
we inzichtelijk krijgen of iets vaker 
gebeurd is of niet. Daarna gaan we 
bekijken wat we eraan kunnen doen 
om het te voorkomen.” Esther denkt 
even na: “Een voorbeeld van een 
incident is het niet (goed) aftekenen 
van medicijnen. Ieder pilletje dat aan 

• “Toen ik hoorde van de brand, dacht ik 
direct: ‘Oh, mijn boeken en mijn stoelen!’, 
maar het viel gelukkig mee.”

Veiligheid  voorop

“Toen er 
brand uit-
brak, zaten 
wij gelukkig 
in de kerk” 

VEILIGHEID

“Bij een oefening maken   we een 
ketting van bewoners”

 “Ons doel 
is het terug-
dringen van 
het aantal 
incidenten”

“
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de bewoner gegeven wordt, moet apart 
afgetekend worden. Dat is soms best 
een struikelblok, want het neemt veel 
tijd in beslag. Maar uiteindelijk wordt de 
zorg er overzichtelijker van”, vertelt ze. 
Het is duidelijk dat de MI-commissie niet 
uit is op het noteren van fouten ‘an sich’, 
maar dat het doel hoger ligt.

Terugdringen van incidenten
Esther gebruikt een voorbeeld om dat 
doel te illustreren: “Een tijd geleden 
was er een bewoner die een paar keer 
gevallen was. Dat werd aangegeven 
bij de MI-commissie. We hebben toen 
de incidenten bekeken en er actie op 
ondernomen. Het bleek al die keren 
buiten te zijn gebeurd. In verband met 
de veiligheid was het voor deze vrouw 

gewoon niet meer haalbaar om zonder 
hulpmiddel naar buiten te gaan. Deze 
‘regel’ wordt vervolgens met het team 
gedeeld en zodoende voorkom je 
grotere problemen in de toekomst. Want 
dat is uiteindelijk ons doel: het terug-
dringen van het aantal incidenten.” 

Veilig werken = een zak marsjes
Natuurlijk vergt het wel openheid en 
vertrouwen van een medewerker, want 
zelf een incident melden op de lijst 
in het kantoor is niet zomaar iets. “We 
proberen in de teams open met elkaar 
te bespreken wat er gebeurd is, want 
iedereen vergeet weleens iets of maakt 
fouten. Het is daarnaast belangrijk dat 
wij als medewerkers ook baat hebben 
bij de MI-commissie. Wanneer een 
bewoner bijvoorbeeld (vaker) over jouw 
grens heen gaat, is het belangrijk om 
dat ook te melden. Iedereen hier moet 
zich veilig voelen! Wanneer een mede-
werker bijvoorbeeld uitgescholden 
wordt, kijken we of er een patroon te 
ontdekken is in bijvoorbeeld het tijdstip. 
Of dat er telkens bepaalde prikkels zijn. 
Daarna praten we eventueel met de 
eerstverantwoordelijk begeleider van de 
bewoner en ten slotte halen we er een 
gedragsdeskundige bij. Zo proberen we 
het op te lossen. Het heeft dus uitein-

delijk een positief doel en dat 
streven we samen na.” 
Esther lacht even, want de aan-
pak lijkt zelfs door bewoners 
gedragen te worden. “Er was 
zelfs eens een bewoner die ons 
erop wees dat we moesten 
aftekenen wanneer we de tillift 
gebruikt hadden. Toen we een 
halfjaar niet vergeten hadden 
af te tekenen, kregen we een 
zak marsjes. Daar moeten we 
dan allemaal wel om lachen.”

Annie ten Voorde (45) werkt 
op Polderheim. Naast haar 
dagelijks werk is ze bhv’er 

en lid van de MI-commissie. Annie 
is daarmee verantwoordelijk voor 
de ontruimingsoefeningen met 
de bewoners. “Ieder jaar plan ik 
een aantal oefeningen in met de 
bewoners en medewerkers van 
Polderheim. Soms is de brandweer 
erbij om te oefenen. Dat is het ene 
jaar bij Polderheim, het andere jaar 
bij Molenheim. Wanneer die oefe-
ning is, weet niemand. Zelfs het team 
niet! Wel weet iedereen dat het altijd 
op een maandagavond is, want dan 
oefent de brandweer.” Inmiddels 
lopen de oefeningen zo goed als 
gesmeerd. “Vorig jaar was iedereen al 
buiten voordat de brandweer gear-
riveerd was”, vertelt Annie. Volgens 
haar is een dergelijke oefening voor 
de brandweer ook leerzaam. “Zij 
moeten op de hoogte zijn van het 
gedrag van bewoners. Er was eens 
een bewoner die tijdens een oefe-
ning heel onrustig en agressief werd. 
De brandweermannen reageerden 
daar later op, dat was nieuw voor 
hen. Het geeft voor hen aan dat ze 
met beleid om moeten gaan met 
onze bewoners. Dat is voor hen dus 
ook een leerzame oefening.”

Brandalarm testen
Om de bewoners voor te bereiden 
op oefeningen en een eventuele 
noodsituatie, werd in de bewo-
nersvergaderingen van 2013 altijd 
gepraat over het thema ‘veiligheid’. 
“We behandelen iedere keer iets, 
zodat er na verloop van tijd een 
routine ontstaat en bewoners 
precies weten wat ze moeten doen 

•  Esther: “Niet alleen bewo-
ners, ook medewerkers moeten 
zich bij ons veilig voelen.”

“Toen het lang 

goed ging, gaf 

een bewoner 

ons een zak 

marsjes” 

“De basisreg el? Blijf rustig en stel bewoners gerust”
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VEILIGHEID

als er iets misgaat”, legt Annie uit. Dat 
begint bijvoorbeeld met een rondje 
door het gebouw: langs rookmelders, 
brandblussers en nooduitgang-
bordjes. “We leggen ook uit hoe een 
brand ontstaat en wat je moet doen 
als het brandalarm afgaat. We oefenen 
daarom ook met het systeem, zodat ze 
het geluid kunnen herkennen.” Aan de 
hand van onder andere picto’s wordt 
een bewoner zo gaandeweg bekend 
met alles wat samenhangt met veilig-
heid en brand.

Rustig blijven
Nieuw is dit jaar dat alle collega’s op 
Polderheim opgeleid worden voor het 
omgaan met brandsituaties. “Daar ben 
ik heel blij mee”, vertelt Annie. Zelf gaat 
ze ieder jaar naar een herhalingsdag 
voor  bhv’ers, want ieder jaar verandert 
weer het een en ander. Voor de ove-
rige medewerkers is er ook ieder jaar 
een bhv-dag. Op die dag komt er een 
EHBO’er die alle medewerkers EHBO 
geeft. “We oefenen dan gezamenlijk 
reanimatieoefeningen en dergelijke”, 
zegt Annie. “Ik vind het erg belangrijk 
dat het team ook goed op de hoogte 
is van alle veiligheidsinstructies. We 

doen dan ook weleens gezamenlijk 
een ontruimingsoefening. Want als 
begeleider moet je altijd rustig blijven. 
De bewoners hebben het direct door 
wanneer je in paniek raakt. De basisre-
gels zijn dan ook: blijf zelf rustig en stel 
de bewoners gerust.” 

Ruimtes bekijken door ‘bhv-bril’ 
Veiligheid gaat echter verder dan 
alleen oefenen en instrueren. Annie 
vertelt: “Overal waar ik kom, bekijk ik 
ruimtes door mijn ‘bhv-bril’. Als een 
bewoner zijn verjaardag viert, kijk ik 

bijvoorbeeld direct of er geen stoelen 
voor de deuren staan. Staan die er, 
dan haal ik ze direct weg. Maar ook 
losse matten kunnen in stresssitu-
aties erg gevaarlijk zijn. Daar kun je 
over struikelen. Hetzelfde geldt ook 
voor losse snoertjes. Wij hebben ook 
speciale tegels in de douches, zodat 
je niet gemakkelijk uitglijdt. Ten slotte 
is het ook belangrijk dat je cruciale 
voorwerpen op een vaste plek hebt 
staan, want alle tijd die je kwijt bent 
aan dingen zoeken, is daarvoor te 
kostbaar.” Annie noemt het voorbeeld 
van de telefoons op Polderheim. “We 
zorgen dat ze ’s nachts op de laders 
staan. Mocht er iets gebeuren, dan 
weet je waar je ze kunt vinden. Ook in 
het donker.”
Allemaal aandachtspunten die thuis 
ook van toepassing zijn. “Soms kom ik 
bij mensen thuis bij wie het zo overvol 
staat. Ik denk dan direct: hoe snel ben 
je buiten wanneer er iets opdoet?” 
Mocht er iets opdoen, dan weet Annie 
nog een regel: “Wij denken altijd: eerst 
ontruimen, dan blussen. Het belang-
rijkste is dat iedereen zo snel mogelijk 
op een veilige plek is.”

Leerpunten
Als ze terugblikt op de kleine brand die 
op Polderheim plaatsvond, vertelt ze: 
“Daar kunnen we allemaal van leren; 
we hebben erover gepraat en geana-
lyseerd wat voortaan anders of beter 
kan. Het belangrijkste is dat het goed 
is afgelopen. En niet te vergeten: geef 
medewerkers de ruimte om erover te 
praten. Ze hebben een hele verant-
woordelijkheid en zij moeten ook hun 
verhaal kunnen doen. Zeker als het ze 
persoonlijk aangrijpt.” Kortom: veilig-
heid voorop. Altijd. Voor iedereen.

“De basisreg el? Blijf rustig en stel bewoners gerust”
• “Als er een 
verjaardag is, 
kijk ik gelijk of er 
geen stoelen voor 
de nooduitgang 
staan.”

“Het belang-
rijkste is dat 
iedereen zo 
snel mogelijk 
op een vei-
lige plek is” 7
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In de maand juli jongstleden heb ik 
een aantal voorzieningen van Adullam 
bezocht en gesproken met bewoners, 
deelnemers en medewerkers. Graag geef 
ik u hiervan enkele impressies. Ik moet 
me echt beperken, want tijdens het 
schrijven merk ik dat hier heel veel over 
te zeggen valt…

Wilgenheim, Molenheim en 
Polderheim
Op Wilgenheim werkt een groep 
enthousiaste deelnemers. Ik word 
hartelijk verwelkomd, je voelt je bij hen 
gelijk thuis. Een vrij nieuwe activiteit 
is het werk op de kinderboerderij in 
Alblasserdam. De deelnemers die hier 
werken, zijn echt blij met dit werk! Maar 
er gebeurt meer dan alleen dieren 
verzorgen. Zo laat Martin zien hoe hij 
een gebouw in de verf heeft gezet; echt 
keurig vakwerk. In de pauze drinken we 
met elkaar een kop koffie in een kleine, 
houten schuur. Knus en gezellig zo met 
elkaar. Gespreksstof genoeg! Waar de 
deelnemers met elkaar echt naar uitzien, 
is het nieuwe Wilgenheim. De bouw is 
gestart; de contouren van het nieuwe 
gebouw worden reeds zichtbaar. 

‘s Avonds eet ik mee op Polderheim. Een 
werkelijk heerlijke ovenschotel met kool, 
aardappels en gehakt. Bereid door de 
huishouding van Polderheim? Nee, door 
een bewoner van Molenheim: Artjan 
bereidt elke dinsdag de maaltijd voor de 
hele groep!

Horstheim
Op Druivenstein in Staphorst heb ik 
de dagopening van de groepen bijge-
woond. Het Bijbelgedeelte ging over 
Handelingen 20, de rede van Paulus te 
Tróas die zich uitstrekte tot middernacht. 

De val van Éutychus uit het venster. De 
deelnemers lazen voor zover mogelijk 
een paar teksten hardop voor uit dit 
Bijbelgedeelte. In de toepassing kwamen 
de vragen naar voren: Vinden we de 
preek algauw te lang? Waar gaat ons 
hart naar uit? Naar het WK voetbal, ons 
mobieltje, onze geoorloofde hobby of 
… naar de Heere? De deelnemers waren 
zeer betrokken bij het verhaal van ‘mees-
ter’ Jan. Er werd goed en met eerbied 
geluisterd.

Daarna naar kringloopwinkel De 
Horstenaar. Er is van alles te koop, 
bijvoorbeeld kakelverse eieren. M’n zoon, 
die de volgende dag met m’n vrouw 
een gekookt eitje at, zei: “Ma, wat zijn die 
eieren goed, echt lekker! Waar komen die 
vandaan?”
Daarnaast natuurlijk allerlei tweedehands 
artikelen, zoals borden, glazen, boeken 
en hoeden. Een bezoek aan de kring-
loopwinkel is echt de moeite waard! De 
deelnemers werken er graag; een deel-
nemer: “‘k Zou m’n dag op de kringloop-
winkel niet graag missen, meneer Prins.”

Veldheim
Op de dependance van Veldheim wor-
den we door Nico meegenomen naar de 
tuin. De tuin is echt zijn domein. Hij staat 
al te popelen en zegt tegen zijn collega-
deelnemer die met ons staat te praten: 
“Nu ga jij naar je eigen groep; wij gaan 
nu naar de tuin!” Hij vertelt honderduit 
over de vroege en late aardappels en 
de klanten die groenten komen kopen; 
de groente wordt ter plekke geoogst. 
Prachtig om iemand zo betrokken met 
z’n werk bezig te zien. Ik heb een portie 
bieten en uien gekocht. Ze hebben 
smaak! Ouderwets lekker; ik spreek uit 
ervaring!

Op de ouderengroep hebben we de 
fotocollage aan de muur bekeken. Foto’s 
van de ouders van de deelnemers maken 
veel gespreksstof binnen de groep los. Ze 
kennen elkaars familie. Ik zei tegen één 
van de deelneemsters: “Dat is zeker je 
moeder? Je lijkt op haar.” “Ja, dat zeggen 
ze, dat ik op haar lijk. M’n zus ook.” En 
een foto van een lieve vader die jaren 
geleden in het ziekenhuis is overleden. 
Hendrik-Jan vertelt hoe ingrijpend en 
verdrietig dat was.

Het is een groot voorrecht dat we zorg 
mogen bieden aan deze mensen, waarbij 
Gods Woord opengaat. Met medewer-
kers, die op een zeer betrokken wijze en 
met liefde deze zorg bieden; dat zie je 
overal terug!
De volgende keer hoop ik nog iets te ver-
tellen over het bezoek aan Kroonheim.

Bezoek aan voorzieningen

Adullam-
Actueel

Overlijden Co van der Hoeven
Op zondag 10 augustus jl. is Co van 
der Hoeven overleden, bewoner 
en deelnemer van Kroonheim. 
Opnieuw een roepstem: De mens 
gaat naar zijn eeuwig huis. Co 
mocht 69 jaar worden. De Heere 
sterke zijn familie, de bewoners, de 
deelnemers en de medewerkers 
van de Zanglijster en ‘t Stekje in dit 
smartelijke verlies.

A. Prins
Raad van Bestuur
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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
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Aandacht voor...

Deze jongeman is Jakob Koopman. In december is hij 
verhuisd naar de nieuwe woonvoorziening in Barneveld. 
Hij heeft het hier erg goed naar zijn zin, zegt hijzelf en dat 
is ook wel aan hem te merken. Hij heeft een ruime kamer 
met een slaapgedeelte, een eigen keukenblok, douche 
en toilet. Hij vindt het vooral fijn dat alles zo lekker ruim is 
op Beekheim. Wel te begrijpen als je ziet wat voor lange 
benen Jakob heeft en wat voor grote stappen hij altijd 
neemt…
Overdag werkt Jakob op Veldheim in de werkplaats, waar 
hij inpakwerk doet. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig 
met zijn hobby’s: zingen en wandelen. Ook houdt hij 
van gezelligheid en die is op Beekheim altijd wel ergens 
te vinden; bijvoorbeeld door met elkaar een spelletje 

te doen in de 
huiskamer of te 
genieten van het 
voorlezen door de 
groepsleiding.
Misschien kunnen 
we die gezelligheid 
op Jakobs kamer nog 
verhogen met heel 
veel kaarten die hij daar kan ophangen?

Jakob Koopman
Ds. E. Fransenlaan 9
3772 TX  Barneveld

Op de foto ziet u Jannet van Ekris. Zij is een vrouw van 
55 jaar die inmiddels met veel plezier in de nieuwe 
woonvoorziening Beekheim woont, op seniorengroep 1. 
Ze geniet erg van haar mooie, ruime 
kamer met een eigen douche en toilet en 
luistert daar ook graag naar een cd met 
verhalen. 
Vier dagen per week gaat Jannet naar 
de activiteitenboerderij in Bennekom, 
waar ze de konijnen voert, breit, een 
knutselactiviteit of een spelletje doet. 
Op woensdag is Jannet vrij; zij neemt 
dan deel aan een huiskamerproject. 
Deze dag slaapt Jannet uit, waarna er 
gezellig op de groep ontbeten wordt. 
Na de koffie gaan ze dan een eind 
wandelen in de omgeving. Na het 
eten ‘tussen de middag’ wordt er een 

uurtje gerust en als de koffie 
of thee dan weer op is, wordt 
er geknutseld of een spelletje 
gedaan.
Jannet houdt erg van kaarten 
met dieren, zoals een poes, hond 
of konijn. Of met ondeugende 
kinderen zoals in de verhalen van 
Van der Hulst. Ze ziet uit naar al de 
post die er zal gaan komen!

Jannet van Ekris
Ds. E. Fransenlaan 9
3772 TX  Barneveld

Jakob Koopman

Jannet van Ekris
Bedankt!
Ik heb erg veel plezier gehad in de vele 

kaarten en de leuke reacties die ik heb 

ontvangen! Mijn ouders en ik willen jullie 

daar hartelijk voor bedanken.
Hartelijke groeten, Johan Hulst en zijn 

ouders



12

Drogisterij Pater
DROGISTERIJ • HOMEOPATHIE • PARFUMERIE • FOTO

 Servicepunt PostNL

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

Drogisterij art. 

Foto Kiosk  

Pasfoto

Sieraden  
Beenmode

Haarmode
Speelgoed

Woondecoratie
Div. kado art.

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

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

www.warringkleding.nl

Burg. Lodderstraat 52
4043 KM  Opheusden
T 0488 - 44 20 00

Bruinehorst 23
6744 PA  Ederveen
T 0318 - 57 81 10

www.warringkleding.nl

Naast dameskleding ook een 
ruime collectie herenkleding en 

ambtskostuums!
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In memoriam

Co van der Hoeven

Op zaterdag 9 augustus jongstleden 
overleed Co van der Hoeven in de leef-
tijd van 69 jaar. Co woonde ruim 8 jaar 
op de Zanglijster en was bezoeker van 
’t Stekje op Kroonheim te Uddel. Co was 
een bewoner die zich vanwege zijn ern-
stige verstandelijke beperking moeilijk 
kon uiten. Door zijn ziekte maakte hij een 
periode van achteruitgang door. Hij had 
een eigen manier van contact maken. 
In de laatste weken van zijn ziekte was 
er meer mogelijkheid tot contact en 
genoot Co van de nabijheid van de 
begeleiders. In deze laatste weken kon 
hij ook aandachtig luisteren wanneer er 
psalmen gezongen werden of wanneer 
er met hem gebeden werd.

Op donderdag 14 augustus jongstleden 
vond de begrafenis plaats. De tekst voor 
de rouwdienst was Psalm 84:4 “Zelfs 
vindt de mus een huis, en de zwaluw 
een nest voor zich, waar zij haar jong-
skens legt, bij Uw altaren, HEERE der 
heirscharen, mijn Koning en mijn God.” 
De vraag werd gesteld waar wij onze 
woning hebben: is dat een woning bij 
de Heere of hebben wij nog liever de 
aardse genietingen?

Sterke de Heere zijn familie, maar ook 
de medewerkers en medebewoners van 
Kroonheim in dit smartelijk verlies en 
heilige Hij deze roepstem nog aan ons 
aller hart.

mw. H. Mekenkamp, locatiecoördinator
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Een technisch verhaal over een 
schakelaar past niet. Dat is ook niet 
de bedoeling. Het begrip ‘schakelaar’ 
komt uit een studie van dr. W. Fieret, 
lector identiteit van het Hoornbeeck 
College, het belangrijkste opleidings-
instituut voor onze medewerkers. 
Fieret bestudeert de leefwereld van 
jongeren. Vorig jaar kwam een tus-
senrapportage uit.

Verbinder - schakelaar - ontkoppelaar
In hoeverre integreren jongeren de 
Bijbelse waarden en normen in hun 
dagelijks leven? Dat is de centrale 
vraag in het onderzoek. Op grond 
van de uitkomsten van de interviews 
kwam Fieret tot drie categorieën 
jongeren, namelijk de verbinder, de 
schakelaar en de ontkoppelaar. De 
verbinder is de jongere die zo serieus 
mogelijk de Bijbelse waarden en nor-
men probeert te verbinden met zijn 
dagelijkse leven. De schakelaar switcht 
tussen het Bijbelse waarden- en nor-
menpatroon en andere leefpatronen. 
De Bijbel is één van de bronnen voor 
zijn leven. De ontkoppelaar ziet de 
Bijbel niet (meer) als richtsnoer voor 
zijn leven. 

Adullam
Gods Woord en de daarop gegronde 
Drie Formulieren van Enigheid vormen 
de grondslag van Adullam. Het Bijbels 
getuigenis moet het dagelijks leven 
doortrekken. Nu kan de identiteit wel 
in fraaie bewoordingen geformuleerd 
zijn, maar het komt aan op de praktijk. 
Voor die praktijk zijn onze mede-
werkers van wezenlijk belang. Hoe 
geven zij gestalte aan datgene wat 
aan het papier is toevertrouwd? Gods 

Woord en de daarop gegronde Drie 
Formulieren van Enigheid moeten van 
doorslaggevend belang zijn.

Ontkoppelaars en verbinders
Het zal duidelijk zijn dat ontkoppelaars 
geen bijdrage leveren aan de identiteit 
van Adullam. Ze laten zich voor hun 
eigen leven niets gelegen liggen aan 
Gods Woord. Gemis aan innerlijke 
betrokkenheid op en hooguit respec-
tering van de grondslag ondergraven 
de levensbeschouwelijke basis van het 
werk binnen Adullam. Onze Stichting 
heeft behoefte aan verbinders, die 
Bijbelse waarden en normen verbin-
den met hun dagelijks leven, buiten 
en binnen de voorzieningen. Zij 
verbinden leer en leven. De levensbe-
schouwelijke jas blijft niet hangen aan 
de kapstok bij Adullam. Hun gedrag in 
het privéleven is als vanzelfsprekend 
identiek aan hun staan binnen de 
voorzieningen.

De schakelaar in aantocht?
Schakelaars kenmerken zich door 
wisseling in bronnen van leven en wis-
seling in levenspatronen. Gods Woord 
is slechts één van de bronnen van 
waaruit zij leven. De levenspatronen 
wisselen ook sterk. Bij diverse leerlin-
gen kwam in de studie naar voren dat 
zij genieten van popmuziek, 
maar ook van klassieke 
muziek. Zij bezoeken de 
bioscoop en een dag later 
zitten ze weer in Gods 
huis. Het dagelijkse 
leven blijkt een 
totaal andere 
werkelijkheid. 
Ook qua kleding 

is er ruimte. Op een reformatorische 
school of binnen een reformatorische 
instelling is bijvoorbeeld voor dames 
de broek verboden en dienen heren 
ook niet in sportbroek te verschijnen. 

Daarbuiten blijkt heel veel mogelijk 
te zijn. Jongeren lijken te wennen aan 
verschillende werelden. Ingetogen 
kleding binnen de voorziening kan 
samengaan met aanstootgevende kle-
ding buiten de voorziening. Schakelen 
tussen beide is geen probleem. We 
zien in onze kring, onder jong én trou-
wens ook onder oud, dat de schakelaar 
in aantocht is. Het zou van hoogmoed 
getuigen te denken dat schakelaars 
Adullam voorbijgaan. Adullam is geen 
eiland. Wij moeten echter waken voor 
schakelaars. Waarom? Schakelen is 
niet naar het Woord. Ons gehele leven 

moet onder beheersing staan van 
Gods geboden.

De schakelaar

Gedachte-
Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

“Doe mij treden 

op het pad Uwer 

geboden, want 

daarin heb ik lust.”

Psalm 119:35
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Praat erover met je begeleiders. Die kunnen 
jou vast meer vertellen!
Denk ook na: wanneer ben jij echt veilig…? 
Als jij aardig bent voor de ander? Als jij alles 
precies weet? 

Nee, je doet goed je best. Maar je bent pas 
écht veilig als jij de Heere mag kennen! En 
dan ben je ook heel gelukkig! Wat bijzonder, 
hè? Voor deze veiligheid hoef je niets te doen. 
Alleen maar vragen om een nieuw hart!

In Nederland zorgen de volgende mensen voor jouw veiligheid:

Wat kun jij doen aan veiligheid?

Wil je er meer over weten? 

BETER IN BEELD

BETER 
IN BEELD

Wat is veiligheid?
Veiligheid is best een moeilijk woord. Veiligheid is, dat ervoor gezorgd wordt dat 
er zo weinig mogelijk gevaren zijn op de plek waar jij woont, werkt of op bezoek 
bent. Ook op de weg. Maar ook, dat jij je fijn voelt. En dat jij blij bent. In Nederland 
wonen heel veel mensen. Daarom worden er regels gemaakt. Aan die regels moet 
iedereen zich houden. En daarom zijn er ook mensen die moeten werken om voor 
jouw veiligheid te zorgen. Maar je moet het zelf ook doen. Lees maar mee.

Deze pagina is speciaal voor jou. Picto’s kunnen je helpen om 
de tekst te begrijpen. Je kent ze vast wel. Misschien gebruik je 
ze wel voor je dagprogramma. Veel lees- en kijkplezier!

Tekst: Anneke Roosink, activiteitenbegeleider DAC Kroonheim

Jij kunt heel 
veel doen. 
Denk maar na.

Houd je aan 
de regels.

Wees aardig 
tegen de 
ander.

Help andere 
mensen.

Ken de regels. Vraag hulp als 
je dat nodig 
hebt.

Het leger. De brandweer. Jufs en meesters 
op de school. 
Die leren je 
lessen. Zodat jij 
je aan de regels 
kunt houden.

De politie. Verplegers en 
dokters uit het 
ziekenhuis.

En vergeet niet jezelf! 
Jij moet ook zorgen 
voor je eigen veiligheid. 
En die van de ander.



Adullam Schutse Begeleiding Methodiek

H

In de afgelopen twee jaar heeft 
de werkgroep Professionalisering 
- waarin Adullam en De Schutse 

samenwerken - nagedacht op welke 
wijze begeleiders toegerust kunnen 
worden om hun waardevolle taak goed 
te kunnen verrichten. Een eenduidige 
begeleidingsmethode bleek van groot 
belang. Niet alleen voor de begeleiders, 
maar ook de zorgvrager profiteert daar-
van. Het geeft rust, duidelijkheid en 
bevordert daarmee ook de veiligheid.

Eigen mens- en zorgvisie belangrijk
Na een intensieve oriëntatiefase heeft 

de werkgroep een viertal begelei-
dingsmethoden naast elkaar gelegd 
en beoordeeld op kwaliteit en toepas-
baarheid binnen beiden organisaties. 
Uiteindelijk kwam de methodiek 
Triple-C er het best uit; een begelei-
dingsmethode, ontwikkeld binnen 
ASVZ onder leiding van H. van Wouwe 
en D. van de Weerd. Zij ontvingen 
hiermee de gehandicaptenzorgprijs 
2012 vanwege onder andere de brede 
inzetbaarheid van de methode, de 
wetenschappelijke onderbouwing en 
de in de praktijk bewezen resultaten. 
Toch waren bij deze methodiek een 

Hoe zorg je dat 

begeleiders hun taak 

goed kunnen uitvoeren? 

Wat hebben ze nodig 

om de begeleiding van 

bewoners, deelnemers 

en logés zo goed 

mogelijk te verrichten? 

Een belangrijke vraag die 

dan eerst beantwoord 

moet worden, is: wat is 

het doel van de zorg en 

begeleiding? Het gaat 

om het welbevinden van 

de zorgvrager. Zo veel als 

mogelijk het herstellen 

van en het ondersteunen 

bij het gewone leven. 

Een leven met dagritmes, 

taken en activiteiten, 

thuis, op het werk, in de 

kerk en in de vrije tijd.

Herstel 
van het 
gewone 
leven

Een eenduidige begeleiding smethode

1 2 3
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paar kanttekeningen te plaatsen. De 
mens- en zorgvisie van Adullam en De 
Schutse waren onvoldoende zichtbaar. 
Dit vroeg een nadere uitwerking en 
aanpassing. In goed overleg met ASVZ 
hebben Adullam en De Schutse een 

eigen visie beschreven, die geheel 
aansluit bij de gezamenlijke identiteit 
en die de basisprincipes van Triple-C 
heeft behouden. Bij de uitwerking van 
deze visie zijn niet alleen een aantal 
(eigen) orthopedagogen betrokken 
maar ook enkele deskundigen uit 
het reformatorisch onderwijsveld 
om daarmee zowel de kwaliteit 
van de begeleidingsmethode als 
de identiteit te waarborgen. Verder 
heeft de Centrale Cliëntenraad een 
aantal waardevolle suggesties gedaan. 
Adullam en De Schutse presenteren 
deze begeleidingsmethodiek onder 
de naam ASBM (Adullam Schutse 
Begeleiding Methodiek).

Gezamenlijk proces
De heer A. Prins, Raad van Bestuur, is 
tevreden met het uiteindelijke resul-
taat. De Werkgroep is in staat geweest 
vanuit onze identiteit een begelei-
dingsmethodiek te ontwikkelen die de 
begeleider ondersteunt en de zorg-
vragers een betekenisvol leven kan 
bieden. “Ook de invoering van deze 
nieuwe methodiek is een gezamenlijk 
project van Adullam en De Schutse”, 
licht Prins toe. “Er is een kernteam 
die de implementatie bewaakt en 
begeleidt. De invoering van ASBM zal 
geleidelijk plaatsvinden. We starten 
met het opleiden van interne trainers 
en de scholing van leidinggevenden. 
Vervolgens worden alle begeleiders 
verder geschoold. Voor 2015 hebben 
we een groot deel van het opleidings-
budget hiervoor gereserveerd.” Prins 
verwacht dat de invoering van ASBM 
impact zal hebben op de medewerker. 
“Het is wel anders denken en doen.” 
Toch gelooft hij dat juist door een 
goede toerusting en een heldere en 
eenduidige visie, de medewerker 
hiervan zal profiteren. “Het geeft de 
medewerker houvast.”
De medewerker zal uiteindelijk beter 

toegerust zijn om zijn werk te doen. 
Maar dat is niet de enige opbrengst: de 
zorgvrager zal het ook gaan merken; 
voor hen doen we dit immers! Een 
dagprogramma, waarin onderscheid 
is tussen de leefgebieden wonen, 
werken, vrije tijd en zelfzorg, geeft hen 
houvast en structuur. En het ’samen 
honderd’ maakt dat de zorgvrager 
meer betekenisvol bezig kan zijn. 
‘Samen honderd’ heeft betrekking 
op het samen doen van activiteiten 
(door begeleider en zorgvrager). 
Bijvoorbeeld bij het tafel dekken: de 
begeleider kan hieraan een bijdrage 
van 20% leveren, de zorgvrager doet 
dan 80% zelf. Het kan natuurlijk ook 
andersom. Samen doe je steeds 100%. 
Hier liggen de mogelijkheden voor het 
herstel van het gewone leven. 
Het hele traject kost tijd, waarbij we 
echter al snel de eerste resultaten zul-
len gaan waarnemen en de ervaringen 
zullen benutten voor het vervolg van 
de implementatie. Veranderen kost 
tijd en energie, maar het is zeker de 
moeite waard! 

Een eenduidige begeleiding smethode

“Identiteit is de 

basis voor de 

methodiekvisie”

Tekst: B. van Kleef

“Zorgvrager is 

meer betekenisvol 

bezig”
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Hans van Wouwe, hoofdbehandelaar bij ASVZ en mede-
ontwikkelaar van Triple-C, is actief betrokken geweest bij 
de oriëntatiefase. ASVZ is een organisatie voor zorg- en 
dienstverlening aan mensen met een verstandelijke 
beperking. ASVZ biedt zorg aan ongeveer 5200 cliënten 
in Zuid- en Midden-Holland tot Brabant. We hebben hem 
een paar vragen voorgelegd.

Wat gaan onze zorgvragers straks ervaren wanneer wij 
ASBM gaan invoeren?
“Jullie zorgvragers gaan meer veiligheid en houvast 
ervaren. Houvast aan een onvoorwaardelijke begeleiding 
en aan een herkenbaar en voorspelbaar dagprogramma. 
Ze zullen door deze betrouwbare omgeving meer ver-
trouwen gaan ontwikkelen in begeleiders en op termijn 
ook meer en meer in zichzelf, zodat zij zich - binnen de 
ondersteuningsrelatie - zelfstandiger durven en kunnen 
bewegen.”

Wat waren bij ASVZ de eerste resultaten bij de invoering 
van Triple-C?
“De eerste resultaten werden in onze organisatie vrij snel 
zichtbaar. Wij hadden te maken met enkele cliënten in 
zeer vastgelopen situaties, die we al snel meer veiligheid, 
waardering en betekenis konden laten ervaren, waardoor 
hun levenskwaliteit toenam en vrijheidsbeperkingen 
verminderden. Op middellange en lange termijn nam ook 
het probleemgedrag zienderogen af, maar in de kwaliteit 
van leven was op korte termijn al zichtbaar resultaat.”

U hebt een tweetal voorlichtingssessies verzorgd voor 
ons MT en de locatiecoördinatoren. Wat viel u daarbij 
vooral op?
“In eerste instantie dat dit vanuit de christelijke pedago-
giek (Kohnstamm, Langeveld, ter Horst) afkomstige model 
zeer goed past bij de identiteit van jullie organisatie. 
Daarnaast valt de grote betrokkenheid en openheid op. 
Vragen, oprechte twijfels, dilemma’s zijn allemaal aan 
de orde geweest. Precies wat ik met een open dialoog 
bedoel. De gedrevenheid om voor jullie zorgvragers de 
best mogelijke zorg te bieden doet dan de rest.”

Tot slot: wat vraagt deze methodiek van onze 
medewerkers?
“Van medewerkers vraagt de verandering een ‘open 

mind’ en - naast de wil 
om het vooral samen te 
doen - enkele kerncom-
petenties. Deze zou je 
kunnen omschrijven als 
sensitiviteit, zelfreflectie, 
een lerende oriëntatie, 
doorzettingsvermogen en 
durf. Mijn ervaring is dat 
het leven van de zorg-
vrager en het werk van 
de medewerker er alleen 
maar zinvoller en prettiger 
van wordt.”

Model past bij identiteit van de organisatie

ASBM in het kort
Binnen de ASBM-visie staan drie C’s centraal, 
namelijk Cliënt (de zorgvrager), Coach 
(de begeleider) en Competentie (kennis, 
ervaring en houding). Hierbij ligt de nadruk 
op het aangaan van een onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie met de zorgvragers. 
Bij de ondersteuning staat niet het pro-
bleemgedrag centraal, maar de ondersteu-
ning die gericht is op het vormgeven van 
het dagelijkse gewone leven. 

Relatieopbouw
De relatieopbouw met de zorgvrager is te 
onderscheiden in drie verschillende fases. 
Bij nieuwe plaatsingen, bij de komst van 
nieuwe begeleiders en andere stressfactoren 
dienen de fases zoals zichtbaar in het ‘stress-
model’ doorlopen te worden. Belangrijk is 
dat de begeleider zich steeds bewust is in 
welke fase hij met de zorgvrager verkeert. 
Wanneer de zorgvrager (probleem)gedrag 
toont, kan dit worden gezien als het topje 

Adullam Schutse Begeleiding Methodiek 1 2 3

Zorgvragers gaan meer 
houvast en veiligheid ervaren.

21



22



Adullam Schutse Begeleiding Methodiek

van de ijsberg. Het gedrag is wat je ziet. 
Gedrag komt altijd ergens uit voort. Het 
kan bijvoorbeeld  worden veroorzaakt 
door de verstandelijke beperking, door 
een stoornis of door interactie met de 
omgeving. Het is belangrijk om juist als 
de zorgvrager geen probleemgedrag 
toont, de relatie met de zorgvrager 
verder op te bouwen.

Competentiegericht werken
Doordat de bejegening (de wijze 
waarop iemand zich gedraagt tegen-
over een ander) en ondersteuning zich 
niet richten op het moeilijk verstaan-
bare gedrag van de zorgvrager en het 
verminderen daarvan, maar er juist 
gekeken wordt naar de mogelijkheden 
van de zorgvrager, groeien en ontwik-
kelen de competenties van de zorg-
vrager en de begeleider. Hierbij heeft 
de zorgvrager ondersteuning nodig bij 
het uitvoeren van zijn taken en activi-
teiten, variërend van 0% tot 100%. De 
begeleider geeft de ondersteuning die 
de zorgvrager nodig heeft. Naast deze 
onvoorwaardelijke ondersteuning en 
nabijheid heeft de zorgvrager ook uit-
dagingen nodig. De zorgvrager wil iets 
betekenen en iets nuttigs doen. Niet 
alleen het uitvoeren van de taak, maar 

ook de voorbereiding en het opruimen 
na afloop van de taak of activiteit. Een 
betekenisvolle daginvulling is belangrijk.

Herstel van het gewone leven
De begeleider ondersteunt de zorg-
vrager in het dagelijks leven met alle 
activiteiten en taken die bij het gewone 
leven horen; taken en activiteiten thuis, 
op het werk, in de kerk en in vrije tijd. 
Hierdoor is eigenlijk geen sprake van 

zorgen vóór de zorgvrager en ook niet 
‘de zorgvrager het zelf uit laten zoeken’. 
Het gaat dus om het zorgen met de 
zorgvrager, oftewel: het samen doen.

In een driedelige serie willen we u de komende 
periode meenemen bij de invoering van ASBM. In 
deze eerste aflevering stonden we stil bij het proces 
en de inhoud van ASBM. De volgende aflevering staat 
in het teken van de tweejaarlijkse studiedag die in 
november gehouden wordt, waarop medewerkers 
kennis gaan maken met de nieuwe methodiek. In de 
laatste aflevering nemen we u mee naar instelling 
Zuiderheim, waar inmiddels ervaringen zijn opgedaan 
met deze methode.

Drieluik over ASBM

1 2 3

“Nadruk op 

onvoorwaardelijke 

ondersteuningsrelatie”

1 2 3

Leven naar Gods Woord
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In de lens

Veiligheid is heel belangrijk! 
Dat vinden onze bewoners, 
deelnemers en logés ook…

Tekst: redactie

   Veiligheid… 1   Op de Kroonhoeve 
genieten de deelnemers op 
veilige afstand van het vuur.

2   Herman Huisjes (Kroonhoeve) 
kijkt tijdens zijn werkt goed uit!

3   De houtgroep van de Kroonhoeve krijgt 
een veiligheidsles over gereedschappen.

5   Op Waardheim kwam 
een ambulancebroeder op 
de groep om de kinderen 
wat te laten zien. 

4   Tjerk van Lagen 
(Kroonheim, woongroep 

Wielewaal) gebruikt 
ovenhandschoenen bij 
het in de oven leggen 

van de pizza’s.

1

2

7   Steven en Felix 
(Waardheim) genieten van 
het spelen in een veilige, 
afgesloten ruimte.

9   Als Marten van Erkel 
(Waardheim) gaat werken 
bij de school, doet hij eerst 
andere schoenen aan.

7

9

3

5

6   Herman, Ad en Hanna 
(Kroonheim, woongroep 
Kwikstaart) genieten van een dagje 
varen. Voor de veiligheid hebben zij 
een reddingsvest aan.

6

4

8   Esther Simons mocht de 
ambulancebroeder zelfs helpen.

8
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E
OUDE SPULLEN RECYCLEN

We hebben weer een bestel-
ling”, vertelt deelnemer Wim 
Henk met een blij gezicht. 

Dat betekent: weer hard aan de slag 
in de houtgroep op Kroonhoeve. Daar 
wordt altijd hard gewerkt, maar werken 
voor een bestelling vindt Wim Henk 
extra leuk. Het is een proces met een 
duidelijk begin en een eind. Een bestel-
ling, het maken ervan en het afleveren 
aan de klant. Waardering van de klant 
geeft eigenwaarde aan de deelnemers 
en stimuleert hen in het werk. Om een 
goed product te maken, zijn goede 
materialen en gereedschappen nodig. 
En dat is weleens een spanningsveld…

Gratis spullen
Noem je het woord ‘hergebruik’ of 
‘recyclen’, dan komen de verhalen los. 
Op Wilgenheim, Horstheim, Veldheim, 
Kroonhoeve, Muiderheim, Waardheim 
en DAC Kroonheim weten ze er alle-
maal over mee te praten. Zijn het bij de 
één vooral tijdschriften die gratis bin-
nenkomen, bij de ander komt een hele 
waslijst aan gratis spullen binnen, die 
hergebruikt worden. Er wordt bijvoor-
beeld iets nieuws van gemaakt en het 
wordt weer verkocht. Begeleider Peter 
van Wijk: “Op Wilgenheim krijgen we 
af en toe stof en garen, die we kunnen 
gebruiken op de textielafdeling van de 

Enthousiaste 

medewerkers en 

deelnemers van Adullam 

vertellen over het 

recyclen van spullen. 

Gekregen van familie, 

vrienden, buren en 

vrijgevige mensen uit 

de Adullam-achterban. 

We zijn er blij mee! Maar 

wat wordt er gedaan met 

de gekregen spullen? 

Met plezier geven we 

u een kijkje achter de 

schermen. Want voordat 

een gerecycled product 

in één van de winkeltjes 

staat, wordt er hard 

gewerkt!

Liever 
weggeven 
dan 
weggooien
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Tekst: Woukje Nieuwenhuis-Doornenbal

dames. Er worden van mooie lappen 
stof slingers, bekleding van poppen-
wiegjes en sleutelhangers gemaakt. 
We gebruiken een naaimachine die 
we hebben gekregen. Hij doet het nog 
steeds. Ook krijgen we regelmatig een 
doos of vuilniszak met oude stoffen. 
Die lappen zijn handig om mee te 
poetsen.”
 
Weggooien? Weggeven!
Spullen die nodig zijn, komen nu vaak 
bij bekenden vandaan. Maar opruimen 
doet iedereen weleens. Veel spullen die 
niet meer nodig of niet meer bruikbaar 
zijn, zijn op een andere manier nog wel 
te gebruiken. Voor veel mensen is het 
lastig om iets wat goed is en waarvoor 
betaald is, zomaar weg te gooien. En 
daar haken medewerkers van Adullam 
op in! Begeleider Jintie Roo over kring-
loopwinkel De Horstenaar: “Ja… alles is 
hier welkom! En wat niet verkoopbaar 
is - bijvoorbeeld een elektrisch appa-
raat dat het niet meer doet - wordt 
gedemonteerd. We scheiden onder 
andere oud ijzer, koper, aluminium en 
papier.” Dit gebeurt ook op Veldheim, 
waar deelnemer Gerrit Jan met plezier 
alle mogelijke apparaten uit elkaar 
sloopt. En dit levert dan weer geld op.

Doosje schroeven
Peter: “Op Wilgenheim zijn de deelne-
mers en de groepsbegeleiding actief 

bezig met het hergebruiken van spul-
len. Onze werkzaamheden bestaan uit 
het opknappen of ‘nieuw’ maken van 
houten producten, meubels en woon-

decoratie. We gebruiken daarvoor veel 
gekregen resten afvalhout. Deze resten 
zijn over van bouwprojecten.” Ook op 
Kroonhoeve worden houtproducten 
gemaakt, zoveel mogelijk van hout 
wat gekregen is. Kroonhoeve heeft 
een paar vaste adressen waar hout 
opgehaald kan worden. Er worden 
veel verschillende producten gemaakt, 
vaak op bestelling: konijnenhokken, 
tuinbanken, houten (foto)lijsten, 
vogelvoederhuisjes en allerlei kleinere 
dingen. Voordat een product verkoop-
baar is, zijn er vaak heel veel materialen 
nodig. Als groepsbegeleider moet je 
soms creatief nadenken als je spullen 

Werken voor een 

bestelling is extra leuk!

• Job Lakerveld, 
deelnemer van 
Wilgenheim, is een 
klein bankje aan het 
schuren.

• Van wol worden 
door deelnemers van 
Kroonhoeve lapjes ge-
breid. Een vrijwilliger 
maakt er onder meer 
knuffelberen van.

• Houten producten gemaakt en te bestel-
len op Kroonhoeve.
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wilt hebben, want niet overal is geld 
voor. Voor het bewerken van hout 
heeft Wilgenheim machines gekregen 
van een bouwbedrijf en een school. 
Ook op Kroonhoeve zijn bij de start 
veel dingen door sponsoren betaald. 
Nu er elke dag gewerkt wordt door de 
deelnemers, blijven materialen nodig. 
Kleinere dingen, zoals schuurpapier, 
allerlei maten schroeven en spijkers, 
kwasten en verf, zijn doorlopend 
nodig. Het is fijn om materialen te 

krijgen en dit hoeft niet alleen van 
bedrijven te zijn. Bedrijven hebben 
soms de mogelijkheid om grotere 
dingen te geven, maar een doosje 
schroeven is al welkom. Peter: “Juist 
omdat we materialen krijgen, kunnen 
we de artikelen scherp prijzen!”

Eierdoosjes
In het Rustpunt op Kroonhoeve 
worden allerlei zelfgemaakte produc-
ten verkocht. Een voorbeeld zijn de 
eierdoosjes. Begeleider Linda van de 
Pol: “Van een bedrijf kregen we heel 
veel eierdoosjes zonder opdruk. Voor 

• Deze 
doosjes 
worden 
gemaakt door 
Teuni van 
Wincoop op 
Kroonhoeve.

“We gebruiken een 

naaimachine die we 

hebben gekregen. Hij 

doet het nog steeds!”
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Timmerbedrijf 
HJ Goudzwaard

www.timmerbedrijf-barneveld.nl

Wij maken 
orgelkasten 
voor hauptwerk 
Alles naar wens 
van de klant

HJ Goudzwaard  •  Amersfoortsestaat 116 
3772 CL Barneveld  •  06 4201 5471 b.g.g. 0342 414 116

elk merk leverbaar

Galileïstraat 46  •  3902 HR Veenendaal  •  Bezoek onze website: www.autodegroot.nl

De pluspunten van De Groot, dat zijn er nogal wat! Wij zijn een 
autobedrijf, maar denken veel meer in termen als gemak, comfort, 
bereikbaarheid en ontzorgen. Of u nu goed wilt rijden, mooi wilt rijden 
of zuinig wilt rijden, De Groot helpt u op weg. En houdt u mobiel. Da’s 
onze belofte! En dat doen we op een wel heel prettige manier. Dat ontdekt 
u door het te ervaren. Maak daarom kennis met De Groot en ontdek 
al onze pluspunten. Bel vandaag nog met Gerrald: 0318 52 96 52.



dit bedrijf was het een proefproduct, 
wat niet meer gebruikt werd. Nu 
versieren deelnemers de doosjes en 
wordt er de prijs en de productnaam 
op geschreven. Gevuld met eieren 
van Kroonhoeve. En dan is het klaar 
voor de verkoop! Het leuke is, dat 
deelnemers met een heel laag niveau 
deze activiteit prima (met hulp) kun-
nen doen.” 

Uw bijdrage welkom!
Kleine oproepjes die vorige keren 
in het Adullam-contact stonden, 
zijn door veel mensen beantwoord. 
Weckpotten kwamen uit het hele 
land. En regelmatig wordt nog een 
tas met kaarsen of kaarsresten naar de 
Werkplaats van Kroonheim gebracht. 
Daarom volgen bij dit artikel nog wat 
oproepjes van diverse dagactivitei-
tencentra. Wat voor de één niet meer 

voldoet, kan voor de ander een mooie 
aanwinst zijn! In plaats van spullen weg-
gooien: weggeven!

OUDE SPULLEN RECYCLEN

Recyclen is eigentijds ondernemen!
Wat is eigentijds ondernemen? 
Inderdaad, onder andere: recyclen! 
Dit heeft alles te maken met de 
recessietijd waarin wij leven. In de 
cursus ‘Ondernemen in de zorg’ die 
ik onlangs volgde, leerde ik er meer 
over. Ik kwam erachter dat creatief 
denken aan te leren is. Creativiteit 
is namelijk het doorbreken van 
patronen en gewoontes. Hersenen 
houden van structuren en patronen. 
En dat maakt creatief denken lastig. 
Door te trainen om juist patronen 
los te laten, wordt creatief denken 
het patroon. En dan kun je van veel 
materialen - die aangeboden worden 
tot recyclen - wél een geschikt 
verkoopbaar product maken. Het 
uiteindelijke doel is de verkoop van 

het product. De meeste dagbeste-
dingsvoorzieningen van Adullam 
kennen het wel: een winkeltje met 
zelfgemaakte producten die verkocht 
worden aan familie van deelne-
mers, medewerkers, vrijwilligers en 
belangstellende voorbijgangers. Hoe 
belangrijk ook: deelnemers maken 
producten die volwaardig zijn voor 
verkoop. Het kan een mooi middel 
zijn om de eigenwaarde te vergroten. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit ook 
toe te passen is bij de deelnemers 
met een zeer laag niveau. Hoe mooi, 
als zij op hun eigen manier een bij-
drage leveren aan de maatschappij!

Linda van de Pol, activiteitenbegeleider 
Kroonheim/Kroonhoeve

• Rustpunt op Kroonhoeve.
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OUDE SPULLEN RECYCLEN

Horstheim: 

- Spullen voor kringloopwinkel De Horstenaar
- Knutselspullen voor kaarten maken
- Bloempotten - niet al te kleine potten

Wilgenheim:

- Stof (voor het maken van slingers, 

bekleding van poppenwiegjes en 

sleutelhangers etc.)

- Materialen voor houtbewerking

- Resten verf (op waterbasis)

Veldheim:

- Defecte elektrische apparaten, 
voor het slopen en sorteren van 
onderdelen

- Graag oude/nieuwe/verroeste/
mooie/kleine/grote/ sleutels

- Weckpotten
- Postzegels

Kroonheim:

- Stompen/kaarsresten 

- Katoenen lakens
- Blanco kaarten met enveloppen 

(voor het maken van kaarten)

- Weckpotten
- Kant

Kroonhoeve:

- Wilgentakken (met doorsnee van 
2 tot 6 cm.)

- Doosjes spijkers en schroeven 
 (maten: 4 en 5 mm.)
- Knopen 
- Engelse kopjes

- Zinken emmers, bakken, teilen, 

kannen
- Breiwol en bollen/klossen touw

• Ook dit prikbord wordt bij ons verkocht als zelfgemaakt product: in elke gewenste maat en lijst te bestellen op Kroonhoeve!

Op pagina 36 van dit 
blad treft u onder meer 
een overzicht aan van de 

winkeltjes op de Adullam-
voorzieningen. Daar 
kunnen de te recyclen 
producten naartoe!

-  Resten hout 
en allerlei ander 
materiaal wat te 
maken heeft met 
houtbewerking. 
We werken veel met 
MDF en Triplex en 
Multiplex, dikte ca. 
12 mm of dunner.
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Kleurpuzzel

Hallo jongens en meisjes, 

Jullie hebben veel geleerd van de Adullam-puzzel 
uit het vorige blad. Iedereen had de puzzel goed 
ingevuld en de juiste oplossing erbij.
Het is nu bijna dierendag. Op deze dag zorg jij vast 
extra goed voor je (huis)dier. In de kleurplaat zit 
ook een dier verstopt. Welk dier zou het zijn? Kleur 
de vakjes in met de goede kleuren, die onder de 
plaat staan. En wie weet, win jij deze keer een prijs!
Stuur de kleurplaat vóór D.V. 20 oktober a.s. naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Carola Vos 

uit Nederhemert (7 jaar)

Wim van Putten 

uit Hoevelaken (8 jaar)

Gerald van Harn 

uit Ederveen (14 jaar)

Hartelijk gefeliciteerd!

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt

1 = bruin
2 = rose 

3 = geel
4 = donkergroen

5 = lichtgroen
6 = blauw

Hoera voor de dieren groot en klein,

mijn hond en mijn hamster en mijn lief konijn.

Hoera met mijn lint, hoera met mijn vlag.

We vieren dierendag!
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Heel lang geleden leefde er een 
koning die de Heere vreesde. Hij 
was getrouwd met een lieve vrouw 
en had een zoon; Lucas heette hij. 
Maar Lucas leek helemaal niet op 
zijn vader! Hij deed allerlei zondige 
dingen. Zijn vader en moeder 
hadden er veel verdriet van, maar 
hoe vaak ze Lucas ook waarschuw-
den, hij ging door met al die erge 
zonden! In die tijd was het gewoon 
dat, als de mensen niet luisterden 
naar de Bijbel en hele erge dingen 
deden, ze de doodstraf kregen. En 
de koning veroordeelde zijn eigen 
zoon tot de doodstraf. Hij vond het 
heel erg moeilijk! Maar hij wist ook 
dat de Bijbel gehoorzaamd moest 
worden. En hij verkoos de Heere 
boven zijn zoon. 
Toen Lucas hoorde dat hij de 
doodstraf kreeg, ging hij heel veel 
nadenken. Ja, nu moest hij sterven! 
En hij wist heel goed dat hij niet 
kon sterven... Daarom vroeg hij aan 
zijn vader of hij niet de doodstraf 
hoefde te krijgen. En dat mocht 
van de koning. Alleen moest hij 
dan beloven dat hij al die zondige 
dingen niet meer zou doen! “Maar 
dat vind ik veel te moeilijk!”, zei de 

prins. “Hoe kan ik 
nou al die zonden 
nooit meer doen, 
terwijl ik er zoveel 
van houd?”

De koning liet een 
schaal brengen 
die helemaal 
gevuld was met 
olie. Hij zei tot 
zijn zoon: “Als jij 
deze schaal door alle straten van de 
stad draagt zonder iets te knoeien, 
krijg je geen doodstraf. Anders 
wel!” De prins gehoorzaamde en 
gelukkig lukte het hem! Toen hij 
terugkwam, vroeg de koning: “Wat 
heb jij allemaal gezien toen jij door 
de stad liep?” Verbaasd keek de 
prins de koning aan. “Niets vader, 
helemaal niets!” “En waarom dan 
niet? Er was juist markt. Heb jij geen 
mensen en dieren zien lopen? Heb 
jij niet gezien hoe druk iedereen was 
met spullen kopen uit de kramen?” 
“Nee vader, ik heb niets gezien. Heel 
de tijd heb ik op de schaal gelet, 
zodat ik niets zou knoeien. Ik was te 
bang dat het anders mijn leven zou 
kosten.” “Maar,” zei de koning, “je kunt 

je wel helemaal richten op de schaal 
met olie en alles om je heen ver-
geten, maar je kunt je niet richten 
op de geboden van de Heere? Net 
zoals je probeerde geen druppel van 
de schaal te laten vallen, zo moet je 
ook jezelf helemaal inspannen om 
tot eer van God en Zijn geboden te 
leven!”

Het is wel een moeilijk verhaal, vind 
je niet? Maar snappen jullie wat de 
koning wil zeggen tegen Lucas? En: 
wat hij tegen Lucas zegt, geldt ook 
voor ons. Wij kunnen de geboden 
van de Heere niet houden. Maar wil-
len we dat ook wel? Nee, hè? Maar 
je mag er altijd om bidden!

Nu ik het blad van Adullam twee keer 
per jaar van jeugdverhalen mag voor-
zien, wil ik me graag aan jullie voorstel-
len: mijn naam is Jenneke van den 
Heuvel. Op 1 oktober D.V. hoop ik 16 
jaar te worden. In het Adullam-contact 
las ik de oproep voor iemand die 

verhalen wilde schrijven voor het blad. 
Ik heb daarop gereageerd omdat ik het 
mooi vind om via een verhaal een bood-
schap aan jullie mee te geven. Daarom 
hoop ik dat jullie wat aan mijn verhalen 
zullen hebben!

Jenneke van den Heuvel

VerhaalTekst: Jenneke van den Heuvel, naar een verhaal uit De Banier Kalender 1994 

Houd Mijne 
geboden!
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KAARTENACTIETekst: Corine Geneugelijk

Kerst- en nieuwjaarskaarten 2014
Ansichtkaarten - 5 kaarten in een pakje € 1,-
Enkele kaart met envelop - 4 kaarten + 4 enveloppen € 1,-
Dubbele kaarten - 4 kaarten + 4 enveloppen € 1,50

U kunt de kaarten bestellen/kopen bij uw dichtstbijzijnde 
comité/verkooppunt (zie pagina 36).

Ook dit jaar verkoopt Adullam kerstkaarten. De 
deelnemers van Veldheim zijn al druk bezig met 
het inpakken van al die kaarten. We hopen dat 
u veel kaarten koopt, zodat ze op Veldheim veel 
werk hebben en Adullam veel geld verdient! We 
hebben ook nu weer verschillende soorten:

Comités/verkooppunten kunnen de 
kaarten bestellen bij:
DAC Veldheim
Bovenbuurtweg 33
6717 XA Ede
T 0318 64 86 60
E bestelling@adullamzorg.nl

Wij zijn geopend op werkdagen 
tussen 9.30 en 15.00 uur. Bezoek is 
alleen mogelijk op afspraak.
Plaats uw bestelling op tijd, zodat 
wij tijd hebben om de kaarten in te 
pakken en u niet voor niets komt.

Ons assortiment kerstkaarten is nog 
groter dan u op deze pagina ziet. 
Helaas past niet alles in het blad. 
Dus zoekt u een bepaalde serie of 
bent u benieuwd wat we nog meer 
hebben? Vraag het ons gerust!

Ik hou van werken, maar niet 
van moeilijke werk. Als ik geen 
werk heb daar vind ik niks an! 
Daarom ben ik blij dat ik weer 
kerstkaarten in mag pakken. 
Komt u ze kopen? U mag ze 
zelf uitkiezen. 

Groetjes van Ingrid

GKVN 1301 (enkele kaart met envelop) GKVN 1402 (ansichtkaart)

VN 1403 (ansichtkaart)BWNJ 1303 (dubbele kaart)

GKVN 1304 (dubbele kaart)

GKVN 1305 (ansichtkaart)

GKVN 1306 (ansichtkaart)

GKVN 1401 (ansichtkaart)

GKVN 1404 (enkele 

kaart met envelop)

35

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



Zoals gebruikelijk in het 
septembernummer, treft u 
hiernaast een up-to-date 
overzicht aan van alle 
verkoop- en verzameladres-
sen en organisatrices van 
visiteavondjes. U bent er van 
harte welkom!

TIP: knip deze pagina uit en 
bewaar deze! 
U kunt dan later in het jaar 
eenvoudig zien waar u bij-
voorbeeld een verantwoord 
cadeau kunt kopen. 

Vl verkoopadres lingerie
Vd verkoopadres diversen
Vld verkoopadres lingerie 

en diversen
Va verzameladres; 
 1: postzegels, kaarten e.a. 
 2: antiek
 3: spaarpunten
Ov organisatrices 

visiteavondjes

Plaats Naam Adres Postcode Tel. nummer Soort
Achterberg Mw. J. van Hattem Ruiterpad 35 3911 SK (0317) 61 33 02 Vld

Bruinisse Mw. C. de Bruine Singel 13 4311 HZ (0111) 48 17 40 Vl+Va3

Den Bommel Mw. H. Berkenbosch-Huizer Molendijk 82 3258 LN (0187) 61 19 33 Vld

Doornspijk Fam. B. Akster Oude Harderwijkerweg 35 8085 PE (0525) 68 57 51 Vd

Dordrecht Dhr. P.J. van Rooij Jupiterlaan 39 3318 JC (078) 614 21 05 Va1

Elspeet Mw. A. van Asselt Ds. Kalshovenweg 38 8075 AG (0577) 49 13 02 Vl

Elspeet Mw. M. van der Zwaan-Teeuw Diepeweg 1 8075 BX (0577) 49 04 78 Va2

Geldermalsen Dhr. C. de Bruin Sterappel 7 4191 DM (0345) 57 22 31 Vd

Geldermalsen Mw. H. Hekman Aldenhof 24 4191 NW (0345) 57 51 75 Vd

Geldermalsen Mw. H.P.C. Zondag-de Bruin Pr. Marijkeweg 2d 4191 XL (0345) 57 23 46 Vl

Gouda Mw. C.W. van Zwieten Gravin Jacobastraat 23 2805 PL (0182) 51 87 78 Va3

's-Gravendeel Mw. G.M. de Koning Nieuweweg 4 3295 XS (078) 673 15 71 Vl

's-Gravenpolder Mw. A. Blok Fortrapastraat 11 4431 BT (0113) 31 62 11 Vl

Groot-Ammers Mw. G. van Spelden-van Oost Achterland 5 2964 LA (0184) 66 34 31 Vd

Hardinxveld-Giessendam Mw. C. Huisman Buitendams 386 3371 BT (0184) 41 68 08 Vd

Hardinxveld-Giessendam Mw. C. van Wingerden Frederikstraat 5 3371 AH (0184) 61 31 91 Vld

Langbroek Dhr. C.D. van der Kooij Margrietlaan 2a 3947 MN (0343) 56 24 62 Vd

Leerbroek Mw. E. Hartman Dr. A. Booystraat 19 4245 LA (0345) 59 98 83 Vd

Leerdam Mw. M. den Hartog Recht van ter Leede 21 4143 LN (0345) 61 73 79 Vd

Lienden Mw. T. Smit-Marelis Wichmanlaan 3 4033 HE (0344) 60 23 18 Vld

Linschoten Mw. L. Belo Engherzandweg 6 3461 AD (0348) 41 91 44 Vld

Maartensdijk Mw. A. Hoogendijk Dorpsweg 176 3738 CL (0346) 21 31 45 Vd

Monster Mw. J. v.d. Meer-Teeuw Rijnweg 216 2681 SW (0174) 24 51 24 Va2

Montfoort Mw. R. de Graaf Baljuwstraat 36 3417 SC (0348) 47 38 62 Ov

Montfoort Mw. F. Bolk Wim Speelmanplein 9 3417 EW (0348) 50 68 08 Va1

Nederhemert Mw. J. van Ooijen-Kolbach Molenstraat 43 5317 JD (0418) 55 27 43 Vd

Nieuwerkerk Mw. N. Dorst-Sulkers Ooststraat 35 4306 AB (0111) 64 23 23 Vl

Noordeloos Fam. A. Bloed Grote Waard 28-1 4225 PB (0183) 58 24 20 Vd

Oldebroek Mw. E. ten Hove Hogebrinkweg 13a 8096 RS (0525) 63 30 84 Vl

Oldebroek Mw. L. Mensink-van de Riet Van Sytzamalaan 30 8096 AS (0525) 63 12 43 Vl

Oosterland Mw. L. Donselaar-Otte Burg. v.d. Havestraat 67 4307 BC (0111) 64 24 38 Vl

Ophemert Fam. E. de Bruin Bommelsestraat 29 4061 RG (0344) 65 13 54 Vd

Ouddorp Mw. H. Grinwis-Grinwis Zeebrekersweg 22 3253 VS (0187) 68 32 44 Vd

Oud-Beijerland Mw. H. Schipper Piet Heinstraat 47 3262 XL (0186) 62 92 68 Vd

Ouderkerk a/d IJssel Mw. A. van der Bas Nieuwlandsekade 35 2935 CG (0180) 68 18 82 Vd+Ov

Overberg Fam. J. van de Waerdt Heuvelsesteeg 1a 3959 BA (0343) 48 18 14 Vl

Putten Mw. G. Heijkoop-Bout Arendstraat 14 3882 JJ (0341) 35 73 06 Vd+Ov

Rijssen Mw. D. Kamphuis Karel Doormanstraat 47 7461 EP (0548) 51 48 72 Vd

Scherpenisse Fam. K. Rink Westkerkseweg 11 4694 CW (0166) 66 25 25 Vd

Sint Philipsland Mw. R. v.d. Reest Hengelosestraat 6 4675 BE (0167) 57 27 88 Vd

Sliedrecht Mw. W.A.E. op 't Hof-van Tilborg Weresteijn 142 3363 BS (0184) 42 02 26 Vld

Sommelsdjik Mw. J. de Geus Kluut 26 3245 TC (0187) 48 94 38 Vl

Stavenisse Mw. G. Roozemond Voorstraat 8 4696 BK (0166) 69 23 84 Vd

Veenendaal Mw. W. van der Geer-de Ruiter Poortjesgoed 54 3904 LD (0318) 51 34 70 Vd

Veenendaal Mw. M. Hop Anjerstraat 18 3905 ZB (0318) 52 64 76 Vd

Waardenburg Mw. D. Klop-Vervoorn Industrieweg 15 4181 CA (0418) 65 23 43 Vl

Waarder Dhr. T. Hogendoorn Oosteinde 16 3466 LA (0348) 50 17 39 Vd

Wekerom Mw. H. Kampert-Teunissen Roekelseweg 25 6733 BN (0318) 46 13 28 Va3

Werkendam Mw. W. Smitsman Koppenhof 11 4251 AH (0183) 50 39 22 Vld

Wijk en Aalburg Fam. R.J. van de Heuvel Anjelierstraat 16 4261 CK (0416) 69 10 43 Vld+Ov

Zegveld Mw. E. van Ingen Rondweg 17 3474 KD (0348) 69 19 32 Vd

Zierikzee Fam. J. Koster H.J. Doelemanplein 15 4301 GC (0111) 41 64 70 Vd

Zierikzee Fam. J. Koster H.J. Doelemanplein 15 4301 GC (0111) 41 64 70 Vd

Plaats Naam Adres Postcode Tel. nummer Soort

Staphorst, Druivenstein: bakkerij Roelofje Slager Druivensteinweg 5 7951 PK 0522 46 26 64 bakkerijproducten

Staphorst, Kringloopwinkel De Horstenaar Jintie Roo, Arjanne van Rees Burg. Van der Walstraat 27 7951 AK 06 21 41 27 11 Vd; ook kaarten

Uddel, Kroonheim: 't Hofje Fam. G. van de Pol
Postadres/bij geen gehoor:

't Hof 12
De Grote Geezenhegge 3

3888 MH
3888 LZ

(0577) 40 84 49
(0577) 40 14 73

Vld

Uddel, Kroonheim: 't Kroontje Jolien van Boven, 
Janet Thomassen

't Hof 12 3888 MH 0577 40 84 44 ambachtelijke kaarsen, zeep, 
cadeauartikelen

Uddel, Kroonhoeve: Kroonweide Linda van de Pol, 
Woukje Nieuwenhuis

Garderenseweg 59 3888 LB 0577 40 12 01 rustpunt, cadeauartikelen, 
houtproducten, souvenirs

Ede, Veldheim: Vergeet-mij-niet Jeska van de Veen Bovenbuurtweg 33 6717 XA 0318 64 83 34 Vd; ook tuinproducten

Ede, Bakkerij Veldheim Jennie Kloppenburg Bovenbuurtweg 33 6717 XA 0318 64 83 38 bakkerijproducten

Bennekom, dependance Veldheim Lianne Venema Meentweg 10 6721 NW 0318 50 09 19 rustpunt, (land)winkel; streekproducten, 
cadeautjes, kaarten

Puttershoek, Waardheim: De Snuffelhoek Leanne Louws, Henrieke van de Velde Groeneweg 10 3297 LA 078 676 34 44 cadeauartikelen

Puttershoek, Waardheim: Bakkerij De Likkepot Wim van Leeuwen Groeneweg 10 3297 LA 078 676 05 58 bakkerijproducten

Alblasserdam, Wilgenheim: winkel in 
oprichting

Peter van Wijk
Adres vanaf ong. maart 2015:

Rijnstraat 434
Rembrandtlaan 102

2953 CT
2951 PL

078 700 12 05 Vd; ook houten artikelen, kleine 
cadeautjes

Winkeltjes op Adullam-voorzieningen + Inleveren recycle producten

ADRESSEN FONDSENWERVING
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A
In beeld

Ronald Kuiper wordt vijf weken te 
vroeg geboren. Tijdens de zwan-
gerschap wordt mevrouw Kuiper 

gevraagd of ze geen vlokkentest of vrucht-
waterpunctie wil laten doen. “Ik viel in de 
risicogroep, omdat ik tweeënveertig was. 
Maar we hebben meteen gezegd dat het 
kindje welkom was, wat er misschien ook 
aan de hand zou kunnen zijn. Ik weet nog 
wel dat ik sterk het gevoel had dat het een 
kindje met het syndroom van Down zou 
zijn. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen 
dat het niet helemaal een verrassing was 
toen dat inderdaad zo bleek te zijn.”
Meteen na de geboorte zijn er grote 
zorgen. “De arts kwam naar ons toe en 
vertelde ons dat de kans groot was, dat 
we Ronald zouden verliezen. We moesten 
afscheid nemen. Ronald zou mongolen-
leukemie hebben. Een vreemde term, 
want later hebben we niemand gesproken 

die daarvan heeft gehoord. Een  paar 
dagen na de geboorte werd die bewe-
ring ingetrokken. Hij was toch niet ziek.” 
Omdat Ronald ook schisis (een hazenlip) 
heeft, gaat het voeden in het begin 
moeilijk. “We gaven hem drinken met een 
schapenspeen.”

Een mijlpaal
Het kost veel energie om Ronald dingen 
te leren. Meneer Kuiper: “Toen Ronald 
drieënhalf was, heb ik er een hele winter 
over gedaan om hem zindelijk te maken. 
In verband met mijn werk is de wintertijd 
toch rustig. Na een hele winter oefenen en 
geduldig telkens opnieuw beginnen, was 
Ronald zindelijk. Een mijlpaal.”

Op schoot
Tijdens het koffiedrinken zit Ronald op de 
bank en houdt hij een bosje gekleurde 
speelgoedsleutels aan een witte ring 
vast. “Dat is zijn speelgoed. In de loop 
van de jaren heeft hij al heel wat sleutels 
versleten!”
Als Ronald zijn drinken op heeft, staat hij 
op en loopt door de kamer heen naar zijn 
moeder. Hij legt zijn arm om haar nek en 
gaat op schoot zitten, zo groot als hij is.

Als de voordeur opengaat, zijn de vrolijke 

kinderliedjes duidelijk te horen. Ronald ligt 

op zijn bank in zijn eigen kamer en luistert 

muziek. “Zo zit hij, als hij thuis is, heel vaak. 

Doordeweeks luistert hij veel kinderliedjes, 

‘s zondags zet hij psalmen op. Hij kan zelf 

de cd’s erin doen en hij zal zich echt niet 

vergissen. ‘s Zondags psalmen.”
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Tekst: Els Arends

“We konden lange 

tijd nergens een 

glas neerzetten 

of een vaas 

verplaatsen, want 

dan maakte 

Ronald het kapot.”

“Het ziet er misschien erg vreemd uit,” 
zegt mevrouw Kuiper, “maar je moet 
maar zo denken: hij heeft de verstan-
delijke vermogens van een kind van 
twee, drie jaar. En hoe vaak neem je die 
niet op schoot?”

Autisme
Als Ronald tien jaar is, wordt hij 
opnieuw getest. Hij blijkt autistisch 
te zijn. “Wij hadden al het vermoeden 
dat er meer aan de hand was, maar 
destijds was er nog niet heel veel 
bekend over autisme. Wij vonden wel 
dat hij heel vreemde dingen had, die 
niet in het plaatje van iemand met het 
syndroom van Down pasten. 
We dachten bijvoorbeeld 
dat hij doof was, omdat hij 
zich helemaal kon afsluiten. 
Ook het gooien met dingen 
en de agressie verbaasde 
ons weleens. We konden 
lange tijd nergens een 
glas neerzetten of een 
vaas verplaatsen, want 
dan maakte Ronald het 
kapot. Hij heeft heel wat 
brillen kapot geknepen; 
erg vervelend. Nu gaat het 
beter, maar het gaat nog 
weleens fout. Pas gooide 
hij wat tegen het raam 
van de keuken aan. Kapot. 
Op de salontafel kun je 
geen glas laten staan. Hij 
ziet het meteen.”
Het was voor meneer 
en mevrouw Kuiper dan 
ook niet helemaal een 
verrassing, dat er autisme 
bij Ronald werd gecon-
stateerd. “We waren blij 
met de gedragsregulerende 
medicijnen die hij toen kreeg. Daar 
heeft hij baat bij. Consequentie van 
deze diagnose is wel dat je drie keer 
na moet denken voordat je aan iets 

nieuws begint. Zo heb ik hem ooit na 
zijn boterham een plakje kaas gege-
ven. Sindsdien moet hij dat elke dag. 
Zulk dwanggedrag afleren kost veel 
tijd en energie, dus je gaat wel heel 
erg opletten dat er niet steeds meer 
patronen insluipen.”

Hoedjes
‘s Zondags gaat Ronald twee keer mee 
naar de kerk. “Dat gaat eigenlijk heel 
goed. We zitten achterin op stoelen, 
omdat Ronald een voorliefde heeft 
voor hoedjes. Als we langs de rijen 
zouden lopen, zou hij ze een tik geven, 
wat eerder nog weleens voorkwam. 
Ronalds stoel staat een eindje bij mij 
vandaan. Hij heeft blijkbaar precies de 
afstand in zijn hoofd, want als de stoel 
te dicht bij mijn stoel staat, wordt dat 
meteen gecorrigeerd.”

Adullam
Van zijn vierde tot zijn zeventiende 
jaar gaat Ronald naar De Zonnehof 
in Spijkenisse. “Maar daar kwamen 
steeds meer dingen aan de orde die 
we niet wenselijk vonden en waar we 
niet achter konden staan. Omdat wij 
een andere kerkelijke achtergrond 
hebben dan waar Adullam van uitgaat, 
dachten we dat we niet in aanmerking 
zouden komen voor een plaatsing op 
Waardheim en De Mantelienge. Toen 
hij zeventien was, zijn we toch een keer 
gaan praten en gelukkig kon hij toch 
terecht. Nu werkt hij op Waardheim: hij 
helpt ventilatiefilters in elkaar zetten, 
hij kan stofzuigen en snoep inpakken. 
Eén keer per maand is hij een weekend 
en één keer per drie maanden een 
week in De Mantelienge. Dat gaat best 
heel goed. Hij is gewend aan het ritme 
op de groep. Wij zijn niet jong meer; 
het is voor ons een fijn idee dat Ronald 
ook buitenshuis zijn plek vindt.”

• Doordeweeks luistert hij veel 
kinderliedjes, ‘s zondags zet hij 
psalmen op.
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Nijverheidstraat 21
Postbus 168
4140 AD Leerdam

T (0345) 61 01 55  |  info@gereformeerdebijbelstichting.nl  |  www.gbs.nl

Vraag voor andere bijbels in  
gewone of luxe uitvoering  
onze folder aan of breng  
een bezoek aan onze  
showroom in Leerdam,  
waar u op uw gemak een  
keuze kunt maken uit onze  
uitgaven. Wij hebben ze allemaal  
op voorraad en geven u graag 
deskundig advies.

G20Z 18,5 x 28 cm zwart kunstleer, goudsnee   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  m 49,50
M20 15,6 x 23,6 zwart kunstleer, kleursnee   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  m 27,-
M30g 15,8 x 24,5 zwart kunstleer, goudsnee   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  m 36,-
M31g 15,8 x 24,5 idem, met Psalmen en form .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  m 53,-
K20 13,5 x 21 zwart kunstleer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  m 24,-
K21 13,5 x 21 idem, met Psalmen en form .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  m 36,-

 

Huisbijbels  
in diverse 
uitvoeringen

M20, M21

Bijbels in Statenvertaling



Herinneringen

Op de foto’s ziet u Hans de Leede. Hans 
zag het levenslicht op 11 februari 1957 te 
Capelle aan den IJssel. Hans heeft enkele 
dagen na zijn geboorte een hersenbloe-
ding gekregen, waardoor hij onder andere 
spastisch is geworden.
Na de kleuterschool heeft hij de mytyl-
school bezocht. Vanaf zijn zestiende wilde 
Hans graag gaan 

werken en is hij aan de 
slag gegaan op een sociale 
werkvoorziening in Capelle 
aan den IJssel.
In 1982 is Hans verhuisd naar 
Hendrik-Ido-Ambacht en is 
hij bij een andere werkvoor-
ziening gaan werken, die 
Hedera’s kweekte. Hans heeft 
veel verstand van planten, 
omdat hij hier jaren mee 
gewerkt heeft!

In 2011 is Hans gestopt bij deze werkvoorziening 
vanwege bezuinigingen. Sinds die tijd werkt hij op 
dagactiviteitencentrum Wilgenheim te Alblasserdam. 
Hans voert hier diverse werkzaamheden uit, zoals: 
schilderen op de werkplaats, verzorgen van de dieren op 
de kinderboerderij en vuil prikken in één van de parken 
van Alblasserdam! 
Op woensdag is Hans altijd vrij en neemt hij deel aan het 

huiskamerproject van 
Polderheim (de woon-
locatie van Hans). Zoals 
u op de foto ziet, heeft 
hij daar soms de functie 
van bakker/kok!
Ik zie u denken… en 
inderdaad, u hebt gelijk: 
Hans is werkelijk van 
alle markten thuis!

Hartelijke groet namens 
Hans de Leede

Hier een mooie foto uit de oude doos. 
Mijn naam is Wim van de Peut en ik ben 
op 8 november 1969 geboren. Op deze 
foto ziet u mij werken op Veldheim. Daar 
werk ik al bijna 25 jaar. Toen deze foto 
genomen werd, werkte ik nog op het 
oude Veldheim aan de Maanderbuurtweg 
in Ede. Ik werkte daar in de tuin en deed 
werk zoals figuurzagen en inpakken. 

Sinds Veldheim verhuisd is naar de 
Bovenbuurtweg, heb ik daar een tijd 
gewerkt en inmiddels werk ik op de 
dependance van Veldheim: de activitei-
tenboerderij in Bennekom. Daar werk 
ik met veel plezier in de huishouding. 
Ik vind het erg leuk om snijkoek te snij-
den, om vuilniszakken te wisselen en 
om de voorraad zuivel op te ruimen. 
Ook geniet ik ervan als de leiding 

een grapje maakt. Enne… o ja, ik ben nog vergeten 
te vertellen dat ik op Beekheim woon. Ik heb eerst op 
Veluweheim gewoond, daarna op Maanderheim. Vorig 
jaar is Maanderheim verhuisd naar Beekheim. Dit is een 
heel nieuw gebouw waar ik met veel plezier woon. Ik 
heb daar een prachtige kamer en ik zit op een hele 
gezellige groep. In mijn vrije tijd geniet ik van puzzelen 
en orgelspelen, want ja… dat doe ik ook al heel lang. 
Ik zit ook op orgelles. Elke woensdag heb ik een dagje 
vrij en ga ik ’s middags op de fiets naar de les. Dat vind 

ik altijd erg leuk. En 
wat ik ook heel fijn 
vind, is dat ik nu op 
de fiets naar huis 
kan; want dat is ook 
in Barneveld, net als 
Beekheim.

Groetjes van Wim

Harde werker

Van alle markten thuis!

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

D.V. ZATERDAG 27 SEPTEMBER

Comité Hardinxveld-Giessendam; kle-
dingbeurs van tweedehands kinder- 
en dameskleding; van 9.00 tot 12.00 
uur; in de zaal van de Oud Ger. Gem 
in Ned. te Hardinxveld-Giessendam, 
Buitendams 384. 

Comité Rijssen; fietstocht rond en 
door Enter; twee routes, nl. 25 en 
35 km, startpunt tussen 13.00 en 
14.00 uur bij de Poort van Twente, 
Enterstraat 188, Rijssen. Kosten: kind 

€ 2,-; volwassene € 3,50; gezin € 12,50. 
Onderweg wordt een consumptie 
aangeboden.

D.V. WOENSDAG 1 OKTOBER

Comité Tholen; kledingverkoop met 
medewerking van D&M fashion en 
Kleding voor Kinderen; van 10.00 tot 
14.00 uur in de zaal van de Ger. Gem. 
te Scherpenisse, Schoolstraat 4; van 
16.00 tot 20.00 uur in dorpshuis De 
Stove, Voorstraat 42, Stavenisse.

D.V. WOENSDAG 8 OKTOBER

Comité Tholen; najaarsverkoping; van 
13.30 tot 17.00 uur; aan de Pilootweg 
te Stavenisse op het terrein van ‘Sier-
bestrating Van Haaften’. Verkoop van hoe-
den, stoffen, kleding Leny Hage, en meer. 

D.V ZATERDAG 11 OKTOBER 

Comité Krimpen aan den IJssel; grote 
Adullam-verkoping; van 10.00 tot 16.00 
uur; evenemententerrein bij ‘de Tuyter’, 
Nachtegaalstraat te Krimpen aan den 
IJssel. 120 kramen en leuke activiteiten.

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

Stuurt u nog wel eens een 
kaartje? Ik bedoel een echte 
papieren kaart die ‘ouderwets’ 

via de post bezorgd wordt. Wellicht 
kunt u dit jaar ook een mooie 
Adullam-kaart versturen. Waarom 
u dat zou doen? U steunt Adullam 
dubbel. 
In mei wordt een keuze gemaakt 
voor een afbeelding en tekst, en 
worden deze kaarten gedrukt. Na de 
zomervakantie begint een groep van 
5 tot 6 deelnemers op Veldheim met 
het inpakken van de kaarten; ze zijn 
hiermee bezig tot in november. Het is 
een traditie geworden en de deel-
nemers kijken er echt naar uit: ‘Fijn, 

we mogen bijna weer beginnen met 
kaarten inpakken!’ Na het verschijnen 
van dit contactblad lopen de bestel-
lingen hopelijk weer binnen, zodat de 
drukte toeneemt. Verschillende comi-
tés, verkooppunten en scholieren 
gaan langs de deuren om de kaarten 
aan de man of vrouw te brengen. De 
opbrengst komt ten goede aan het 
werk van Adullam. U merkt het al: 
u steunt Adullam hiermee op twee 
manieren. De deelnemers hebben 
een mooie activiteit en bij het kopen 
van deze kaarten zorgt u voor extra 
inkomsten. En weet u, als u veel 
kaarten verstuurt, ontvangt u veel 
kaarten terug!

Jan van Velthuizen, 
communicatie en 
fondsenwerving

Eindejaarskaartje sturen
is dubbel steunen

Mooie, warme 
Open Dag Veldheim

Na de vele voorbereidingen werd het op 
zaterdag 7 juni jl. een mooie, warme dag. Op 
de markt was er voor elk wat wils. Jong en oud 
genoot van het uitzicht vanaf de hoogwerker 
of van een rondje met de huifkar. Twee keer 
was er een Amerikaanse veiling, waarbij door 
velen actief werd meegedaan. Ook dit jaar weer 
waren er kleurplaten verspreid, waarmee een 
prijs verdiend kon worden. Uiteindelijk moesten 
we toch echt de mooiste kiezen. De prijswin-
naars zijn:
Lotte van Roekel uit Wekerom, 3 jaar; 
Justus van den Brink uit Veenendaal, 6 jaar; 
Gerhard Mulder uit Kootwijkerbroek, 7 jaar; 
Elsbeth van Leerdam uit Ede, 9 jaar. 
Allemaal nog van harte gefeliciteerd! 
We hebben het mooie bedrag van € 24.000,- 
over mogen maken naar stichting Adullam. Het 
Adullam-comité van Ede bedankt eenieder die 
hieraan heeft meegewerkt!

Over het eerste half jaar is een 
bedrag van € 523.990,- ontvan-
gen. Eenieder die hieraan heeft 
bijgedragen: hartelijk dank!

Steun
   Adullam
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In totaal hebben 271 
fietsers deelgenomen 
aan de fietstocht voor 
Adullam in Staphorst, 
die jaarlijks op de laatste 
zaterdag in juni wordt 
gehouden. In de route 
kon men de expositie van 
sculpturen van het portret 
van koningin Beatrix 
bekijken. Onderweg waren prima 
rustmogelijkheden met diverse 
consumpties. De deelnemers kre-
gen van een plaatselijke supermarkt 
gratis een appel aangeboden. Bij 

het eindpunt 
was een verkooptafel aanwezig en 
een diaserie over de fietstocht van 
het vorige jaar. Het comité bedankt 
iedereen die aan deze fietstocht 
heeft bijgedragen en de vrijwilligers 
die zich hiervoor hebben ingezet!

D.V. VRIJDAG 17 OKTOBER 

Comité Ermelo; samenzangavond 
met psalmen uit de berijming van 
Datheen; aanvang 19.30 uur (kerk open 
vanaf 19.00 uur); toegang is vrij, wel zal 
een collecte gehouden worden t.b.v. 
Adullam; vrouwen en meisjes worden 
verzocht een hoofddeksel te dragen; 
Oud Ger. Gem. in Ned. te Ermelo, 
Dominee Witteveenlaan 4.

D.V. DINSDAG 21 OKTOBER 

Vrouwenvereniging ‘Dorkas’; verkoping, 
van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 – 
19.00 uur in de Dr. C. Steenblokschool, 

Zoete Inval 8/10, Veenendaal, 
opbrengst voor Adullam en school.

D.V. ZATERDAG 1 NOVEMBER

Comité Geldermalsen; najaarsver-
koping; van 10.00 tot 15.00 uur; in 
de bedrijfshal van Van Doorn B.V., 
Laageinde 15a, Geldermalsen.

D.V. DONDERDAG 6 NOVEMBER 

Comité Tholen; informatieavond voor 
vrijwilligers en andere belangstellenden; 
dhr. Nap (locatiecoördinator Wilgenheim) 
zal iets komen vertellen over Wilgenheim; 
aanvang 19.30 uur; Dorpshuis De Stove, 

Voorstraat 42, Stavenisse. 

D.V. ZATERDAG 8 NOVEMBER 

Comité Rijssen; najaarsverkoping; van 
9.00 tot 12.30 uur; in de Jacobus Fruytier 
Scholengemeenschap, De Stroekeld 
142, Rijssen. 

D.V. VRIJDAG 21 NOVEMBER

Comité Gouda e.o.; een uniek klank-
beeld van Rien Mouw met als thema 
‘Zwerven over de Veluwe’; aanvang 
19.30 uur; in de gemeenschapsruimte 
van de Graaf Jan van Nassauschool, 
Steynpad 1, Gouda.

Een nieuwe voorziening opstarten gaat gepaard 
met (hoge) aanloopkosten. Adullam moet hierin 
investeren terwijl er nog geen inkomsten zijn. De 
overheid vergoedt deze kosten niet, waardoor de 
steunstichting deze kosten draagt. 

Als Adullam besluit om een nieuwe 
voorziening te starten, wordt vaak 
uitgekeken naar tijdelijke huisvesting. 

Op deze manier is het mogelijk om in relatief 
korte tijd te starten met het bieden van 
gehandicaptenzorg. Veelal is bij de opstart 
sprake van een kleinschalige locatie, waarbij 
het lastig is om een sluitende begroting 
te hebben. Het realiseren van een nieuwe, 
definitieve locatie is vaak een proces van 
jaren. Instelling Muiderheim bijvoorbeeld, is 
in januari 2011 gestart in tijdelijke, witte units. 
De nieuwbouw Muiderheim is volgens plan-
ning gereed in D.V. januari 2015. In deze jaren 
worden bijdragen vanuit de steunstichting 
gebruikt om de begroting sluitend te houden. 
Door de voortdurende vraag vanuit de ach-
terban voelt Adullam nog steeds de nood van 
ouders en/of familieleden. Het is deze nood 
die het noodzakelijk maakt om nieuwbouw te 
plegen, waarbij Adullam dit steeds welover-
wogen en zorgvuldig uitvoert. 

Geldbesteding Fietstocht langs sculpturen koningin 
Beatrix

Opgave voor de pagina’s ‘Steun Adullam’

Jan van Velthuizen 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

Inleverdatum voor het decembernummer: 
uiterlijk D.V. 31 oktober a.s. 

Heeft u medede-
lingen, aankon-
digingen, andere 
berichtjes of 
verslagen? Stuur uw 
bijdrage, met foto, 
liefst digitaal, naar: 
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Kerkelijke gemeenten
Barneveld (GGiN) €300,00; Beekbergen 
(OGGiN) €77,00; Doornspijk-Nunspeet 
(HHG) €40,00; Dordrecht (OGGiN) €720,00; 
Ede-Bennekom-Wageningen e.o. (HHG) 
€361,15; Emst-Epe e.o.-Oene-Vaassen-
Nijbroek (HHG) €320,05; Ermelo (OGGiN) 
€100,00; Gameren (HHG) €730,52; 
Garderen (HHG) €25,00; ‘s-Gravendeel 
(OGGiN) €529,75; Haarlem (HHG) €46,52; 
Hardinxveld-Giessendam (OGGiN) 
€254,03; Heesbeen (HHG) €175,00; 
Kampen (OGGiN) €445,00; Katwijk (Herv. 
Geref. Evang.) €250,00; Klundert (OGGiN) 
€252,55; Korendijk (HHG) €275,15; 
Krimpen a/d IJssel (OGGiN) €500,00; 
Lienden (OGGiN) €175,30; Maartensdijk 
(HHG) €712,40; Nieuw-Beijerland 
(OGGiN) €631,00; Nieuw-Beijerland 
(GG) €11.362,56; Nieuw-Beijerland (GG) 
€7.500,00; Nieuw-Beijerland (OGGiN) 
€25,00; Nieuw-Lekkerland (HHG) 
€604,85; Nieuwerkerk (GGiN) €500,00; 
Oldebroek (VOGG) €1.242,45; Oldebroek 
(VOGG) €586,36; Oud-Beijerland (HHG) 
€1.010,00; Oud-Beijerland (OGGiN) 
€767,80; Papendrecht (HHG) €163,95; 
Puttershoek (OGGiN) €100,00; Rijssen 
(OGGiN) €150,00; Rotterdam-IJsselmonde 
(GG) €200,00; Rouveen (OGGiN) 
€2.228,55; Scheveningen (OGGiN) 
€160,80; Scheveningen (OGGiN) €363,50; 
Sint Maartensdijk (HHG) €650,00; Sint 
Maartensdijk (OGGiN) €100,00; Staphorst 
(HHG) €4.407,45; Staphorst (HHG) €20,00; 
Urk-Elim (HHG) €496,00; Veenendaal 
(GGiNbv) €2.928,97; Veenwouden 
(OGGiN) €269,20; Veenwouden (OGGiN) 
€89,50; Veenwouden (OGGiN) €137,95; 
Veenwouden (OGGiN) €149,42; 
Veenwouden (OGGiN) tuin nieuwbouw 
Muiderheim €1.000,00; Waddinxveen 
(OGGiN) €76,50; Waddinxveen (OGGiN) 
€65,60; Waddinxveen (OGGiN) €68,70.

Particulieren
€5,00 RvdB; €10,00 FV, SvdE te W, HvP, 
FV, HvP, BR, HvP, HvP, FV; €15,00 EvdE te 
SC, JK, TvdW; €20,00 AW, AvK, GG, WdB 

te K, JB, AB sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim; €25,00 KG, LH, HA, EB, TR, 
NM; €45,38 CB, CB, CB; €50,00 IE, WvW, JS, 
IE, JdB, IE; €100,00 WvD, JdB, HV, HR, HB 
sponsoring tuin nieuwbouw Muiderheim; 
€125,00 TvW, TvW, TvW; €150,00 GA; 
€200,00 AS; €500,00 AN, NK: sponsoring 
tuin nieuwbouw Muiderheim; €920,00 
RvO; €1.300,00 fam. NN.

Bedrijven en overige instellingen
Boekhoudbureau De Lange, tuin 
nieuwbouw Muiderheim €25,00; 
Hoveniersbedrijf Muis, duurzaam 
Beekheim €50,00; Autorijschool J. de 
Waard, duurzaam Beekheim €50,00; 
Timmerbedrijf Van Manen, duurzaam 
Beekheim €50,00; Slagerij H. v/d 
Weg, tuin nieuwbouw Muiderheim 
€50,00; Bos Transport, sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim €50,00; Cronolin 
Paint, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €50,00; Van Steenbergen, 
duurzaam Beekheim €75,00; Gebr. 
Koster, duurzaam Beekheim €100,00; Ing.
bureau Kraaijeveld, duurzaam Beekheim 
€100,00; Minimarkt v/d Brink, duurzaam 
Beekheim €100,00; Kleijer autoservice, 
duurzaam Beekheim €100,00; Westeneng 
Makelaardij, duurzaam Beekheim 
€100,00; Van Ree accountants, duurzaam 
Beekheim €100,00; Westeneng, 
duurzaam Beekheim €100,00; Doornebal, 
sponsoring tuin nieuwbouw Muiderheim 
€100,00; Quickly, sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim €100,00; Fa. 
Geleijnse, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €100,00; Gemar natuurbouw, 
sponsoring tuin nieuwbouw Muiderheim 
€125,00; Ommeren financieel, 
duurzaam Beekheim €150,00; v/d Bunt 
Bouwbegeleiding, duurzaam Beekheim 
€150,00; De Kantoorspecialist, duurzaam 
Beekheim €150,00; Alpha Holland 
Oud-Beijerland, pluimen €175,00; 
Van Wolfswinkel wonen, duurzaam 
Beekheim €200,00; Aannemersbedrijf T.W. 
Augustinus, duurzaam Beekheim €200,00; 
Burgland Bouw, duurzaam Beekheim 

€200,00; Bulldozerverhuur Jan Bijker, 
tuin nieuwbouw Muiderheim €200,00; 
Brandsen Installatietechniek, duurzaam 
Beekheim €250,00; Van Manen keukens, 
duurzaam Beekheim €250,00; Van Manen 
Wonen, duurzaam Beekheim €250,00; JSa 
Maarssen €250,00; Flier boomverzorging, 
duurzaam Beekheim €250,00; Minimarkt 
W. v/d Brink, duurzaam Beekheim 
€250,00; Rietdekker v/d Berg, duurzaam 
Beekheim €300,00; Oosterberg, 
duurzaam Beekheim €300,00; Prosperity 
& Welfare €500,00; Beens compounds, 
tuin nieuwbouw Muiderheim €500,00; 
concert, tuin nieuwbouw Muiderheim 
€941,40; Rabobank IJsseldelta, 
Muiderheim €1.625,00; Appeltjes van 
Oranje €2.500,00; Condor Carpets, tuin 
nieuwbouw Muiderheim €2.500,00; St. 
Middelkoop €9.430,00; NN €12.500,00.

Legaten en nalatenschappen
IM te G van erven AJdP te G €211.870,49; 
JvS te E €703,49.

Busjes
Stavenisse (2012) €154,49; Stavenisse 
(2013) €161,47; Kampen-IJsselmuiden-
Grafhorst €29,21; Urk €2.300,00; Bruinisse 
€103,50; Werkendam €430,01.

Lingerie
Wijk en Aalburg €1.000,00; 
‘s-Gravenpolder €500,00; Den Bommel 
€1.000,00; Werkendam €2.500,00.

Verkopingen comités 
Rijssen €6.000,00; Geldermalsen 
€16.778,00; verkoping Muiderheim, tuin 
nieuwbouw Muiderheim €1.280,70; 
Tholen/St Philipsland €6.000,00; Ouddorp 
€7.777,77; Leerbroek €10.000,00; 
‘s-Gravenpolder €2.200,00; Open Dag 
Veldheim €350,00; Nieuwe Tonge 
€2.190,45; Open Dag Waardheim en 
winterfair €42.500,00; Barneveld €1.230,00; 
Leerbroek €2.576,68; Open Dag Veldheim 
€75,00; Open Dag Veldheim €24.000,00; 
Gouda €8.092,00.

Diversen
Annigje Bloed, verkoop kaarten €220,00; 
Krimpen a/d IJssel, oliebollenactie 
€10.000,00; Maartensdijk, verkoop 
boeken G. Mulder €50,00; Doornspijk, 
workshop Oldebroek OGGiN 
€125,00; Alblasserdam, workshop 
bonbons maken €45,00; De Klomp, 
‘t Klomperschuurtje Janneke Hop 
€5.000,00; Hendrik-Ido-Ambacht, 
JAM-fietstocht €6.600,00; C. van 
Oort, zelfgemaakte kaarten €100,00; 
ontmoetingsdag Hierden €65,00; 
contactdag Doornspijk €617,47; J. v/d 
Berg, verkoop kaarten €35,00; Rijssen, 
psalmzangavond €450,70; Krimpen 
a/d IJssel, cartridges J. Snoep €296,33; 
kinderen Verwijs, kaartverkoop €325,00; 
Gouda, workshop €1.450,00; G. Kik-van 
Welie, mylèneparty €90,00; Vriezenveen, 
psalmzangavond €1.000,00; Doornspijk, 
autopuzzelrit €600,00; Lienden, winkeltje 
T. Smit €500,00; A. Bloed, verkoop 
kaarten €250,00; Rotterdam, oudpapier 
Wartburg College €94,40; Nieuwleusen, 
verkoop vrouwenvereniging Ruth 
€1.250,00; Stavenisse, oudpapier P. de 
Vos €550,00; C.J. Pons-Schinkelshoek, 
verkoop kaarten €75,00; Genemuiden, 
verkoop zelfgemaakte kaarten fam. 
D.J. van der Meer €80,00; Rabobank 
t.b.v. betaalautomaat €2.823,11; 
ontmoetingsdag Waarder €318,00; 
Staphorst, fruitmarkt 2014 €1.004,00; 
Rotterdam, oudpapier Wartburg 
College €81,60; Tholen, kledingverkoop 
Stavenisse e.o. €1.122,00; Tholen, 
verkoop kaarten en cadeauartikelen 
€300,00; Tholen, handwerk Stavenisse 
€72,00; Tholen, fotokaarten Stavenisse 
€150,00; Zendingscomm. Land van 
Heusden en Altena €600,00; Gouda, 
plantenverkoop €785,00; Gouda, 
fietstocht €935,00.

Giftenverantwoording

€ 1.200.000 -

€ 1.000.000 -

€ 800.000 -

€ 600.000 -

€ 400.000 -

€ 200.000 -

                   € 0 -

Eerste en tweede 
kwartaal 2014:  

€ 523.990 

Doelstelling 2014

Totaal FondsenwervingOverzicht giften

2e kwartaal 
2013

2e kwartaal 
2014

1e en 2e kwartaal 
2013

1e en 2e kwartaal 
2014

Donatiefonds - donaties € 74.286 € 35.075 € 81.045 € 36.301

Donatiefonds - giften € 103.160 € 71.247 € 112.551 € 73.754

Stichting Steun Adullam € 132.488 € 262.472 € 308.773 € 413.935

Totaal fondsenwerving € 309.934 € 368.794 € 502.369 € 523.990

Nalatenschappen € 143.312 € 212.574 € 274.007 € 212.574

Totaal inkomsten € 453.246 € 581.368 € 776.376 € 736.564

Steun
   Adullam
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Even buurten

12,5 en 25 jaar 
werkzaam 
bij Adullam 
(Beekheim)

Corien van de Geer 1 , ambulant 
begeleider: 25 jaar
Henrike Boonzaaijer 2 , coördine-
rend begeleider: 12,5 jaar

13 juni  jl.: 
Teunette Quist 
(De Mantelienge) 
en Maurits van 
Koeveringe

13 juni jl.: Willemien 
Groeneveld (Veldheim) en 
Marien van Ravenhorst

18 juni jl.: Tea van Laar (Servicecentrum) 
en Johan Hop

26 juni jl.: Aline Hardeman 
(Veldheim) en Albert-Jan Arends

4 juli jl.: Alice Jansen (Muiderheim) en Wim Compagner 
20 juni jl.: Annemarie Schouten 
(Muiderheim) en Rick van den Hardenberg

5 juni jl.: Mariët 
Vos (Kroonheim-
Leeuwerik) en 
Martinus Peter van Ark

12 juni jl.: Arieke Mouw 
(De 10 Domeinen) en 
Jasper Vos

We zijn getrouwd!

Koos Naaktgeboren 3  , huishou-
delijk medewerker: 12,5 jaar (op 
de foto met z’n vrouw)

1 2 3
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Anne-Lynn Akkerman, Gerdien Mulder en Inge Hofmeijer zijn 
duidelijk niet alleen handig op muzikaal, maar ook op com-

mercieel gebied! 
De dames com-
bineerden hun 
voorspeelavond 
met een kleine 
verkoopactie en 
leverden € 35,00 
af bij Horstheim! 
Bedankt!

Op De 10 Domeinen is er in 
ieder geval één die nergens 
te laat voor zal komen. Albert 
Russcher beschikt sinds een 
poosje over een beeldhor-
loge dat niet alleen de tijd, 
maar óók zijn dagprogramma 
laat zien! Hij is heel trots op 
dit stukje techniek dat hem 
nog zelfstandiger maakt dan 
hij al was.

Waardecheque

Heel trots

Tekst: Mien van Ginkel

Jubilarissen bij Kroonheim en Waardheim

Veel bezoek, felicitaties en mooie 
geschenken voor Dineke van 
Asselt 1  (Kroonheim-Zanglijster) 
en Corné Kempeneers 2  
(Kroonheim-Kwikstaart) bij 
de viering van hun 12,5-jarig 
jubileum. Ze genoten met 
volle teugen van alle aandacht 
en waren erg blij met o.a. de 
goedgevulde houten box met 
leuke presentjes. Dineke doet 
nu dagelijks de begeleidsters 
na, door haar nieuwe pop 
drinken te geven en het haar 
te kammen!

Op de groepen Waterlelie en Klaproos 
van Waardheim vierden Lydia Floor 3 ,
Paula Verhagen  4  en Hanna de Boer 

5  hun 12,5-jarig jubileum en dat was 
te merken! Er kwam speciale visite 
voor hen, ze werden erg verwend met 
mooie cadeaus en smulden met hun 
groepen van heerlijke taart. Van zo’n 
dag 
in het 
mid-

delpunt 
van de 
belangstel-
ling staan, 
genieten ze 
nog lang na!  

Enthousiaste uitroepen op Waardheim na een klusdag 
door 17 vakmensen: “Oh, heerlijk… de Klimroos is ook 
gesausd!”, “Sjonge… wat opgeknapt, zeg!” en “Zelfs 
de logopedieruimte is gesausd!” Het begon allemaal 
met een waardecheque voor de heer S.M. Bolier, lid 
van het Barneveldse comité, die vanwege een interne 
functieverschuiving bij Rijkswaterstaat afscheid nam 
van één van zijn relaties: bouwgroep BAM. De cheque 
hield in dat medewerkers van BAM en technisch 
dienstverlener Imtech een zaterdag vrijwilligerswerk 
(voor hen tevens teambuilding) zouden doen bij 
Adullam. Alle betrokkenen nogmaals hartelijk dank!

1

5
2

Handige dames

4

3
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BRUIDEGOMAMBTSDRAGERSDAMES
MODE VOOR

HEREN
MODE VOOR MODE VOOR MODE VOOR DE

www.hootsenkleding.nl

COLLECTIE
2014

Veluweweg 66 |  Kootwijkerbroek |  0342 - 44 12 71

Nu ook bij ons
verkrijgbaar!

BRANDBEVEILIGING B.V.

VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN B.V.

VAN RIJNVAN RIJN

BEL: 088 112 9999
www.vanrijnbrandbeveiliging.nl

CONTROLE EN ONDERHOUD

• Brandblussers
• Brandslanghaspels
• Brandkranen
• Droge blusleidingen
• Verbandtrommels
• Nood- en vluchtwegverlichting
• AED 

OPLEIDINGSCENTRUM

• BHV
• EHBO / kinder EHBO
• Reanimatie en AED
• Communicatie
• Kleine blusmiddelen
• Ontruimingsoefening
• VCA



Adullam staat voor 
kwalitatief goede zorg

waardenvolle zorg

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Dan hebben we goed nieuws voor je. Op de nieuwbouw-locatie van 
instelling Muiderheim zoeken we nog collega’s. 
Kijk nu op www.werkenbijadullam.nl en solliciteer. 

Adullam bouwt naast het huidige (tijdelijke) Muiderheim in Genemuiden een nieuwe 
instelling voor intensieve zorg en/of begeleiding. Muiderheim biedt per D.V. januari 
2015 plaats aan 30 bewoners. In het naastgelegen activiteitencentrum krijgen ca. 
25 deelnemers dagbesteding aangeboden. De zorgvragers hebben een intensieve 
begeleidingsvraag, met forse gedragsproblemen of hebben intensieve lichamelijke 
verzorging nodig. Voor de nieuwbouw van Muiderheim wordt een team samenge-
steld van circa 55 medewerkers, waarvan de helft al werkzaam is op Muiderheim.

Wij zoeken meer dan 20 collega’s in diverse functies:

• Senior activiteiten-/woonbegeleider   
• (medewerker) activiteitenbegeleider
• (medewerker) woonbegeleider  
• zorgassistent
• (kok-) huishoudelijk medewerker  
• medewerker techniek en onderhoud

Je levert een bijdrage bij het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienst-
verlening. We streven naar maatwerk in onze begeleiding en ondersteuning. Dat 
kunnen we alleen met vakbekwame, enthousiaste en betrokken medewerkers die 
werken met hoofd, hart en handen. 

Pas jij bij de identiteit van Adullam? Kijk jij naar de competenties en mogelijkheden 
van de cliënt en focus jij je niet op probleemgedrag? Ben je flexibel, sta je stevig in 
je schoenen en kun je verantwoordelijkheid dragen in samenwerking met ande-
ren? Spreekt dit je aan? Solliciteer dan om te komen werken op onze kleinschalige 
woon- of werkgroepen! 

Nog vragen en/of wil je meer informatie? Neem contact dan op met mw. I. (Ingrid) 
Bruggink, locatiecoördinator Muiderheim, T 038 38 576 32, ibruggink@adullamzorg.nl.

Wil jij werken
    op het nieuwe   

  Muiderheim?

Adullam verleent binnen 16 zorgloca-
ties zorg aan ruim 380 zorgvragers. 
Meer dan 430 medewerkers bieden 
in de diverse dagactiviteitencentra, 
woonvoorzieningen, logeerhuizen en 
instellingen voor intensieve 24-uurs-
zorg begeleiding, verzorging, behan-
deling en verpleging. 

Sollicitanten zijn bij voorkeur (doop)
lid van een van de volgende 
kerkgenootschappen: Oud 
Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland, Hersteld Hervormde Kerk 
en Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland (buiten verband).

Kijk snel op 

www.werkenbijadullam.nl 

voor een overzicht van alle 

vacatures! Er vinden twee 

gespreksrondes plaats in de 

maand oktober. 



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

Regio Noordoost

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 078 691 88 47

Logeerhuis 
De Mantelienge
Ouddorp
T 0187 68 37 03

Instelling
Zuiderheim
Puttershoek 
T 078 676 00 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 078 699 06 29

Dagactiviteitencentrum 
Waardheim
Puttershoek 
T 078 676 34 44

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 078 700 12 05

Regio ZuidwestRegio Midden

Instelling 
Kroonheim 
Uddel 
T 0577 40 84 44

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

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Kroonhoeve 
Uddel
T 0577 40 12 01

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 0342 74 59 60

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim 
Ede
T 0318 64 83 33

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Veldheim Bennekom
T 0318 50 09 19

Wilhelminastraat 8-10 
3771 AR Barneveld 

Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

T 0342 42 00 12
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Centraal bureau

Centraal bureau
1. A. Luijk uit Rijssen als mana-

ger Servicecentrum
2. Martina Verwijs-Marijs uit 

Ommeren als secretarieel 
medewerker

Muiderheim
3. Josine Schilder uit 

IJsselmuiden als oproep-
kracht medewerker 
woonbegeleiding

Kroonheim
Rietzanger/Wielewaal/
Zanglijster
4. Gerrie Boeve uit Uddel als 

oproepkracht huishoudelijk 
medewerker/kok

5. Esmaralda Hertgers-
Koetsier uit Nunspeet 
als medewerker 
woonbegeleiding

De 10 Domeinen
6. Albert Riezebos uit 

Lunteren als oproep-
kracht medewerker 
woonbegeleiding

7. Joris ten Voorde uit 
Beekbergen als oproep-
kracht medewerker 
woonbegeleiding

Zuiderheim
8. Nienke Pater-Trouwborst 

uit Rotterdam als oproep-
kracht medewerker 
woonbegeleiding

Waardheim
9. Marlies Penning-ten Hoor 

uit Hendrik-Ido-Ambacht 
als oproepkracht mede-
werker woonbegeleiding

Via deze weg stellen we weer een 
aantal nieuwe collega’s aan u voor. In 
hun verschillende posities wensen wij 
hen veel wijsheid en plezier toe in hun 
werk.
Hebt u of heb jij ook interesse in een 
functie in de gehandicaptenzorg? 

En woon je in de omgeving van 
Genemuiden? Kijk dan snel op onze 
website www.werkenbijadullam.nl
voor de actuele vacatures. Eind dit 
jaar staat de oplevering van de locatie 
Muiderheim gepland, waarvoor we op 
zoek zijn naar nieuwe medewerkers 

voor diverse functies. Lees op pagina 
49 in dit blad meer hierover.
Heeft u niet de ambitie om een vol-
ledige functie uit te oefenen, maar 
wilt u wel graag iets voor Adullam 
betekenen? Kijk dan op onze website 
voor de vacatures als vrijwilliger.

1 2 843 5 6 7

Personeelsregister Tekst: Anneke Koekoek-Nieuwenhuis
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Adullam neemt deel 
aan de Wegwijs

Jaarbeeld

Adullam bespaart op belkosten

Van D.V. dinsdag 21 t/m zaterdag 25 oktober a.s. 
wordt in de Ahoy te Rotterdam gezinsbeurs Wegwijs 
gehouden en Adullam is daarbij. Deelnemers van 
Waardheim en bewoners van Molenheim/Polderheim 
zijn al druk bezig om mooie artikelen te maken. Komt u 
ze bij ons kopen? Hartelijk welkom!

De publieksvriendelijke versie van 
het Jaarverslag is toegestuurd aan 
vertegenwoordigers van onze zorg-
vragers, kerken, scholen en andere 
externe partners. Dit Jaarbeeld 
bevat de meest belangrijke ontwik-
kelingen van 2013. U kunt hiervan 
kennisnemen via: 
www.adullamzorg.nl/
jaarbeeld2013. 

Besparing op 
belkosten, afname 
van abonne-
mentsgelden en 
efficiënter werken 
door gebruikma-
king van directe 
telefoonnummers. 

Dit zijn de redenen waarom Adullam een blauwdruk voor telefonie heeft 
opgesteld. Om het beheer eenvoudig te houden, heeft Adullam gekozen 
voor een 088-nummerreeks. De algemeen bekende nummers blijven nog 
enige tijd in gebruik; hierdoor verloopt de overgang soepel. Ruim voordat 
deze nummers vervallen, informeert Adullam belanghebbenden daarover. 
Lees meer via: www.adullamzorg.nl/naambellen.

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.
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Steun het werk van onze Stichting! 

Stichting Steun Adullam, Barneveld
IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91
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gemaakt worden aan:
Stichting Adullam voor 
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