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Settelen in 
Streekheim

Jelle van Wingerden,
Arianne van Rij,
Marinus de Geus en 
Gertrude van Dongen

Op de voorkant: 
Lenneke Balkenende op Samenzóo

In dit blad een prachtig 
artikel over de verhuizing 
van Laura en Hillie naar het 
Streekheim in Staphorst. De 
moeders en de twee team-
leiders vertellen over hoe dat 
ging. Voor de één was het 
een voorbereidingsproces 
van jaren, voor de ander ging 
het proces heel snel. Mooi 
om te zien dat Laura en Hillie 
verschillend omgingen met 
de keuze van hun apparte-
ment en de inrichting ervan. 
Smaken verschillen, dat 
maakt het tot een kleurrijk 
geheel! Evenals de schitte-
rende foto’s van Samenzóo, 
het CCE-traject van de 
Edelhof en Wilmars overstap 
van hovenier naar begelei-
der maakt het lezen en kijken 
van het Adullam Contact 
weer waard!

Bram Prins
Raad van Bestuur
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Wanneer we de Heere in oprechtheid mogen die-
nen en vrezen, zullen kruis en druk ons niet ont-
gaan. Daarmee vervuld Gods Kerk op aarde de 

overblijfselen van het lijden van Christus. In leed en kruis 
betoonde Hij juist Zijn liefde tot het einde. De Heere Jezus 
heeft eens tegen Zijn discipelen gezegd: Ze hebben Mij 
gehaat en zij zullen ook u haten. Bij alles wat Gods kinde-
ren in dit leven overkomen kan, moet hun blijdschap in de 
Heere zijn. Ze dienen te hopen op Zijn genade en altoos 
het kwade te haten. Naar Zijn belofte mogen ze Zijn trouw 
en heerlijkheid verwachten. O, laten er dan verdrukkingen 
zijn. Paulus heeft daar in Rom. 5 ook over geschreven. Over 
het roemen in de verdrukkingen. Zonder je slachtoffer te 
voelen, moeten we concluderen, dat een waar christen 
het soms zwaar heeft te verduren. Hier in vers 12 ligt het 
geheim van hun uithoudingsvermogen. Vandaar de ver-
maning van de apostel: Verblijdt u in de hoop. Verblijdt u, 
onder alle omstandigheden, hoe moedbenemend ze ook 
zijn, in de hoop op de toekomstige heerlijkheid, die ook in 
Rom. 5:2 wordt genoemd. 

Luther zegt: ‘Het Evangelie bezorgt de christenen steeds 
boze dagen en het kruis. (…) Het komt er op aan, niet te 
wijken, maar te dragen’. Niet klagen, maar dragen en bid-
den om kracht. En juist als we zwak zijn, schreef Paulus, 
dan ben ik machtig. Vandaar ook dat de tekst vervolgt: Zijt 
geduldig in de verdrukking. Wees lijdzaam en volhardend in 
de vervolging van en in de wereld. Vergeet niet, dat zolang 
de wereld bestaat, de verdrukkingen zullen blijven. Blijf uw 
zielen Gode bevelen met goeddoen. Grijpt 
bij de inleving van uw zwakheid, 
Zijn sterkte aan. Schuil bij Hem, 
omdat u nergens anders rust 
vindt. Houdt aan in het 
smeken, opdat u in deze 
geestelijke strijdt niet blijft 
onderliggen, maar in Zijn 
kracht overwinnen mag. Zo 

vindt u hier in dit vers 3 middelen om in tijd van kruis en 
tegenspoed te gebruiken. 

Verblijdt u in de hoop. Deze hoop is geen wieg, waarin we 
liggen te dommelen, maar een rots die vastligt! Zijt gedul-
dig in de verdrukking. Dat geduldig zijn en dulden is geen 
lijdelijk en stom zwijgen, maar lijdzaamheid. Lijdelijkheid 
wordt in Gods Woord afgekeurd, maar lijdzaamheid niet. 
Als we lijdelijk zijn doen we de armen over elkaar en zeg-
gen we: God moet het doen. Uiteindelijk geven we God 
dan de schuld als we verloren gaan. Als we lijdzaam zijn 
vouwen we de handen en vragen we de Heere of Hij wil 
doen, wat wij niet kunnen én niet willen. We gaan dan inle-
ven dat onze onwil veel groter is dan onze onmacht. Als 
we het ware geduld mogen beoefenen, is het dulden geen 
zwijgen, maar een Psalmen zingen in de nacht, zoals Paulus 
en Silas dat in de gevangenis mochten doen. 

Kent u het geheim van de binnenkamer van het gebed? 
Daar, in de binnenkamer, komen Gods kinderen op adem. 
Het gebed is de ademtocht van de ziel. Lijdzaamheid heb-
ben we niet alleen te betrachten in de verdrukking, maar 
ook in de hoogste blijdschap. Want ook als onze hoop hel-
der straalt en wij geduldig mogen zijn in de verdrukking, 
is het nodig te volharden tot het einde toe. De ademha-
ling van het gebed houdt het bloed, dat is het leven, fris. 
Daarom houdt de Schrift ons telkens voor: Volhardt in het 
gebed. Let wel, de boze volhardt om onze ziel telkens van 
de ademhaling van het gebed af te trekken. De wereld vol-
hardt met haar verzoekingen en verleidingen, die door de 
sociale media alleen maar meer worden. De wereld trekt 

ons achterna en vindt aansluiting aan ons ver-
dorven hart. Maar weet echter ook: dat 

God volhard om te horen! In alle smart 
hebben we ons christelijk (dat is op de 
wijze van Christus) te gedragen. Zijn wij 
zo op de rechte wijze een christen?

Overdenking

Romeinen 12:12

Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in 
de verdrukking. Volhardt in het gebed.

Ds. H. Juffer, Ouddorp
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Tekst en beeld: B. van de Beek-Pellegrom

“Zullen we hier gaan zitten?” 
Met een grote grijns trekt 

Wilmar Kok er een stoel 
bij. Op ruime afstand even 

verderop gaat Marjolein 
van Klompenburg-Franken 

zitten. “Gaat ’t goed?” vraagt 
ze Wilmar enthousiast. En 

dat gaat het, blijkt wel. “Echt 
joh, ‘k had ’t veel eerder 

moeten doen!” lacht Wilmar. 
Als kersverse zij-instromer 

vertelt hij zijn verhaal. 
Want een jaar geleden 

stond hij nog dagelijks in 
de tuin, inmiddels draait 

hij mee als begeleider 
op een intensieve zorg 

groep op Kroonheim in 
Uddel. Behalve op de 

maandag. Dan is het tijd 
voor de theorie – ín de 

schoolbanken. 

Van hovenier (of juf of bouwvakker) naar begeleider

W ilmar leerde voor timmer-
man, maar werd uiteindelijk 
hovenier. Jarenlang deed hij 

zijn werk met plezier, maar er ‘ontbrak 
iets’. “Eigenlijk had ik altijd wel het plan 
om de zorg nog eens in te gaan,” vertelt 
hij, “mijn vader werkt ook in de gehandi-
captenzorg en als ik bij hem was, voelde 
ik altijd een klik met de deelnemers.” 
Toch kwam er niet van. “Tot ik, zoge-
zegd, van Boven aangespoord werd. Dat 
gaf de doorslag.” Wilmar schreef diverse 

sollicitatiebrieven, maar alleen bij 
Adullam werd hij uitgenodigd. Vreemd, 
met al die tekorten aan zorgmedewer-
kers? Wilmar aarzelt: “Ja, maar ook weer 
niet. Ik denk dat het zo moest zijn. Bij 
alle drempels die ik opwierp, kwam 
er telkens een oplossing. Het loon, de 
opleiding die ik nog moest volgen. In 
november kwam ik hier in dienst en 
draaide ik, eerst boventallig, een tijd 
mee. Vanaf februari volg ik nu de maat-
werk BBL-opleiding op het Hoornbeeck 

Begeleider Marjolein aan het werk met Jos Schuurkamp
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Zij-instromers naar school

College.” Marjolein haakt erop in: 
“Het is echt wel superfijn dat je al een 
beetje gewend was, toen de opleiding 
startte. Anders is echt álles nieuw, hè: 
je werk, collega’s én je opleiding. Is ’t 
huiswerk ook goed te doen?” vraagt 
ze geïnteresseerd. Als praktijkoplei-
der is Marjolein namelijk betrokken 
bij het meedenken over de opleiding 
voor de studenten en begeleidt ze 
een aantal zij-instromers. Wilmar haalt 
zijn schouders op: “Ze zeiden tien uur 
per week toch? Daar kom ik niet aan, 
hoor. Ik ben behoorlijk perfectionis-
tisch, maar zelfs dan haal ik de tien uur 
nog niet. ’t Valt me alles mee. Voor de 
opdrachten moet je wel goed gaan 
zitten, natuurlijk, maar ik vind ze goed 
te doen. Ik werk nu bijvoorbeeld veel 
avonddiensten, dat is ideaal. Dan kun 
je ondertussen even knallen met je 
opdrachten. En ik heb doordeweeks 
nu ook geregeld een dag vrij, dus het 
komt niet op de avonduren aan. Dat is 
’t voordeel van de zorg,” lacht hij. 

Allerlei beroepen
In Wilmars klas zijn de meeste stu-
denten man, slechts acht vrouw. Maar 
verder is er geen enkele overeen-
komst, vertelt hij. “Laatst moesten 
we allemaal een presentatie verzor-
gen waarin je vertelde over je vorige 
beroep en je keuze voor de zorg. Dat 
was heel gaaf! Echt iedereen komt uit 
een compleet andere wereld. De één 
is in de twintig en docent, de ander in 
de veertig en jarenlang thuis geweest. 
Weer een ander werkte als verkoper 

of bouwvakker. Je merkt wel dat ze 
allemaal de keuze met hun hart heb-
ben gemaakt. We wilden allemaal 
meer ‘met en voor mensen’ gaan 
werken.” Supermooi, vindt Marjolein. 
“Want uiteindelijk is dat wat je niet 
kunt leren! Ik ben heel enthousiast 
over deze opleiding, omdat je ervaart 
dat mensen – waar ze dan ook van-
daan komen – allemaal een innerlijke 

drang hebben om dienstbaar te zijn. 
En dat is waar het werk mee begint. 
Natuurlijk denken we goed na over 
de theorie, de opdrachten, het ASBM-
gedachtegoed overbrengen et cetera, 
maar je kunt nooit leren om anderen 
te dienen, als dat niet in je hart zit.” 
De BBL-opleiding duurt sowieso 1,5 
jaar, voor sommigen 2 jaar, vertelde 
Wilmar. Hoe komt dat zo? Marjolein 
licht direct toe: “Het heeft te maken 
met het niveau. In 1,5 jaar tijd word je 
in dit maatwerktraject klaargestoomd 
voor niveau 3. In de eerste fase van 
de opleiding wordt er echter gekeken 
naar hoe het gaat met de generieke 
vakken en of je de kwaliteiten ontwik-
kelt die passen bij niveau 4. Dat deel, 
dat de opdrachten bijvoorbeeld met 

I“Ik wist al langer dat ik 

de zorg in wilde, maar er 

kwam telkens niet van”

Wilmar Kok

Van hovenier (of juf of bouwvakker) naar begeleider
Wilmar Kok: “Ik heb er geen moment spijt van gehad!”

Adullam Contact   |   5



gemak haalt en nog meer uitdaging 
aankan, gaat door voor niveau 4. 
Diegenen lopen uiteindelijk 2 jaar mee 
op school. In het laatste halfjaar houd 
je je in de theorie en de praktijk alleen 
bezig met opdrachten en examens 
van je uitstroomprofiel op niveau 4.’’ 

Praktijk en werk
Toch is het, ‘gelukkig’ wat Wilmar 
betreft, niet alleen maar 1,5 tot 2 jaar 
school. “Dat had ik echt niet gekund, 
als je al jaren volop gewerkt hebt. 
Daarom vind ik dit traject heel fijn. Je 
leert op alle fronten. Niet alleen op 
school en met je opdrachten, maar 
vooral ook in de praktijk. Ik heb een 
superfijne werkbegeleider die me veel 
leert en bij dingen helpt. Daar heb ik 
het enorm mee getroffen!” Marjolein 
licht toe: “Ja, want je werkbegeleider 
helpt je echt bij werkgerelateerde 
zaken, toch? Dat is ook wel hoe we het 
graag wilden. Binnen Adullam heb-
ben we een paar praktijkopleiders die 
de zij-instromers begeleiden in hun 
opleiding. Zelf denk ik ook mee in 
het curriculum en dan met name de 
opdrachten tijdens de opleiding: zijn 
ze haalbaar voor elke doelgroep? Is de 
grootte te doen voor zij-instromers? 
et cetera. Zelf ben ik ook praktijkop-
leider van de regio Noord, waaronder 
bijvoorbeeld Staphorst en Nunspeet 
valt. Ik heb nu vier studenten die ik 
volg en die mij kunnen bereiken voor 
studie-vragen en met wie ik de studie-
lijn volg. Daarnaast heeft iedereen een 
werkbegeleider die helpt in het dage-
lijkse werk en de praktische vragen 
op de werkvloer. Zo proberen we het 
een beetje de stroomlijnen, ook voor 
de nieuwkomers zelf natuurlijk, zodat 
ze niet overspoeld worden met tips, 
adviezen en mensen om hen heen die 

Arieke Vos begon ooit zelfs als stagiaire op een woongroep, 
werd daarna begeleider en is inmiddels al weer 4 jaar praktijk-
opleider. Sinds kort ‘algemeen’ praktijkopleider. Wat houdt dat 
in? En hoe ging het voortraject? Een vragenrondje. “We wilden 
wat met al die aanmeldingen, maar een opleiding die voor zij-
instromers niet passend was.”

Eerst was je praktijkopleider, nu algemeen praktijkopleider, 
waarom? 
“Klopt, de afgelopen 4 jaar was ik verbonden aan Regio Noord, 
maar door de hoeveelheid werk is ons praktijkopleidersteam vanaf 
1 januari uitgebreid van 2 naar 5 praktijkopleiders. Ik ben nu alge-
meen praktijkopleider en ga me vooral bezighouden met nieuwe 
projecten, evaluaties van huidige projecten en samenwerken met 
de nieuwe praktijkopleiders.”

Waar kwam de wens vandaan om een speciale opleiding voor zij-
instromers aan te bieden? 
“We zijn ruim twee jaar bezig geweest met het voortraject. In de 
praktijk stopten namelijk verschillende zij-instromers met de regu-
liere opleiding omdat het te veel was, de opleiding niet goed aan-
sloot of bijvoorbeeld te lang was. Hier moesten we wat mee, veel 
aanmeldingen maar geen passende opleiding. We hebben toen 
samen met het Hoornbeeck college aan tafel gezeten. Om een 
volle klas te krijgen hebben we dit verder opgepakt en uitgewerkt 
met instellingen Siloah en de Schutse.”

En toen? Werd het snel bekend, kwamen er zij-instromers op af?
“We hebben verschillende bijeenkomsten gepland met ons als 
drie organisaties en het Hoornbeeck om onze wensen op papier te 
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krijgen. Zoals duur van de opleiding, thema’s die aanbod 
komen, begeleiding vanuit school en werkveld door de 
praktijkopleider/werkbegeleider. Daarna hebben we een 
advertentie in het RD gezet voor een open-avond op het 
Hoornbeeck. Hier kwamen veel zij-instromers op af. Tijdens 
deze avond zijn er verschillende presentaties met informa-
tie m.b.t de opleiding en werkveld gegeven. Daarna waren 
er verschillende rondes voor vragen. Na deze avond werd 
elke deelnemer van deze avond gebeld om te vragen of ze 
interesse hadden in een leerplek en zo ja, bij welke organi-
satie. Daarna werden er meeloopdagen georganiseerd en 
aansluitend sollicitatiegesprekken.”

Inmiddels is het eerste leerjaar van start gegaan. Hoe vind 
je dat en waar hoop je op? 
“Ik ben trots op het aantal zij-instromers dat deze stap 
gemaakt heeft. Het leuke is de hoeveelheid mannen die 
hier op af kwamen en uiteindelijk bij ons aan het werk zijn 
nu. Dit is echt een meerwaarde voor onze cliënten. Ik hoop 
dat deze opleiding hen onderwijs biedt dat bij hen aansluit, 
waardoor deze overstap ‘te doen’ is en zij op een fijne en 
goede manier de kennis en competenties verkrijgen om de 
juiste zorg aan onze cliënten te kunnen geven.”

Wat vindt je van deze manier van opleiden (werken en leren 
tegelijk, zij-instromen etc.)? Wat zijn de voor- en nadelen? 
“Juist het werken en het leren tegelijk biedt de mogelijk-
heid om de theorie in de praktijk toe te passen, maar ook 
andersom. Door juist wat ze tegenkomen in de praktijk 
te verbinden aan methodes, leren reflecteren op jezelf en 

je handelen. De voordelen van de opleiding is vooral dat 
iedereen al volwassenen is, de opleidingsduur korter is en 
iedereen al daadwerkelijk werkt bij Adullam, de Schutse of 
Siloah. Daarnaast zijn de lijntjes kort met werkbegeleiders, 
praktijkopleiders en docenten en sluiten de opdrachten 
echt aan bij hun dagelijkse praktijk. Een nadeel kan zijn dat 
studenten door de verkorte opleidingsduur veel moeten 
leren in een korte tijd. Dat, in combinatie met een nieuwe 
baan, is soms wel even pittig en kost energie. Goed plan-
nen is daarom heel belangrijk.”

Wat is jouw toekomstwens voor deze nieuwe opleiding? 
“Ik zou het mooi vinden als deze opleiding straks ‘vanzelf-
sprekend’ is voor nieuwe zij-instromers. Dat de praktijk zo 
verweven is met de theorie van de opleiding dat zij wer-
kend leren en lerend werken en het dus niet wordt gezien 
als iets ‘wat er extra bij komt kijken’. Daarnaast zou ik het 
mooi vinden als we elk (anderhalf-) jaar een opleiding kun-
nen starten voor onze nieuwe zij-instromers waardoor er in 
de toekomst geen tekorten meer zijn in de zorg.”

Tot slot: wat zou je twijfelaars mee willen geven, als ze 
nadenken over het volgen van deze opleiding? 
“Ga in gesprek met de praktijkopleider om samen te kijken 
of deze opleiding passend is. Daarnaast is het motiverend 
om het verhaal te horen van de huidige studenten, hun 
keuzes en afwegingen. Dat kan soms helpen om zelf ook de 
knoop door te hakken!”

Arieke Vos over de voorbereidingen voor de opleiding
    

“Ik ben trots op zij-instromers 
die de stap hebben gemaakt”

Zij-instromers naar school
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willen helpen.” Ze houdt even stil. Dan: 
“Het is overigens heel verschillend 
waar je studenten bij kunt helpen. 
Sommige zij-instromers redden zich-
zelf en spreek je minder. Met anderen 
ga ik bijvoorbeeld een morgen zitten 
om planningen te maken of opdrach-
ten door te nemen. Ook daarin zie je 
dat het echt een maatwerktraject is, 
heel anders dan wanneer je een soort-
gelijke opleiding volgt als tiener, na je 
middelbare school.” Wilmar lacht: “Ja, 
en vergeet niet: mijn klasgenoten en 
ik hoeven niet meer te leren werken, 
hè. Da’s ook een voordeel. Je hebt 
al best wat ervaring, die neem je 
toch mee. Dus de één heeft bij-
voorbeeld al zijn hele leven plan-
ningen gemaakt en fietst er zo 
doorheen, terwijl een ander nog 
nooit ‘pops en paps’ (persoon-
lijke ontwikkelplannen, red.) heeft 
gemaakt.” Marjolein schatert. “Ja 
die pops ja, dat hoort erbij, wen er 
maar aan! Vanaf nu moet je alles 
leren reflecteren. Dat doe je straks 
helemaal vanzelf.”

Sprong in het diepe
Marjolein hoopt dat er volgend jaar 
weer een opleiding start, met nieuwe 
gegadigden. Op dit moment zijn 
ze volop bezig met het werven van 
nieuwe zij-instromers. Wilmar gaat 
rechtop in zijn stoel zitten: “’k Hoop 
dat de opleiding weer vol komt! Echt 
joh, ik zou het iedereen aanraden! Wie 
weet lezen mensen dit artikel wel en 
denken ze: ‘Dat lijkt me ook wel wat’, 
dat zou mooi zijn!” In dat geval: wat 

zou hij ze aanraden? “Gewoon doen!” 
roept Wilmar met een uitroepteken. 
“Echt waar. Als ik het kan, kunnen 
anderen het zeker. Gewoon jezelf 
aanmelden, een sprong in het diepe 
wagen. Er zijn hier genoeg mensen 
die je willen helpen en als je zelf de 
handen uit de mouwen steekt, kom 
je een heel eind. Ik zou zeggen: doe 
je lakschoenen uit, trek je werkschoe-
nen aan: en gaan!” Marjolein grinnikt 
om zijn enthousiasme. “Dit is echt 
leuk, haha! Maar ik ben ’t met je eens 
hoor, ik denk dat de drempel voor veel 
mensen hoog is. Maar er is zó veel 

mogelijk. Ik zou zeggen: laat diege-
nen gewoon contact opnemen via 
stage@adullamzorg.nl, je kunt altijd 
een dienst meelopen om te kijken of 
het wat voor je is.” Wilmar knikt: “En 
dan merk je snel genoeg of het klikt. 
Ik weet nog dat ik tijdens mijn eerste 
dienst op de groep kwam. Een inten-
sieve zorg groep. Daar maak je soms 
genoeg mee, maar dat wist ik alle-
maal nog niet. Ik stond daar gewoon, 
met mijn grote postuur en alleen wat 
boerenverstand. Ik ben die dag gaan 
fietsen met een cliënt, en dat klikte 
gewoon. Het was echt supergaaf. Later 
hoorde ik dat hij enorme bindings-
angst heeft, niemand vertrouwd en 
zich pittig kan uiten. Intussen zijn 
we maatjes. Weet je: de theorie ga 
ik nu allemaal leren, maar zó’n erva-
ring maakt dat je denkt: ‘Ja jongens, 
hier doe ik ’t voor! Hup, even de 
schoolbanken in en dan zelf met een 
diploma voor de groep’.” 

j“Je kunt altijd een dienst 

meelopen om te kijken 

of het wat voor je is”

Marjolein van Klompenburg-Franken 
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Op bezoek bij…

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

…De Klimboom
Het was ongeveer een jaar geleden 
dat ik op de Klimboom was. Een paar 
weken terug, voorzien van een mond-
kapje, was ik er weer. De kinderdag-
centra van Adullam in Barneveld en 
Zwolle zijn prachtige locaties. Niet 
alleen omdat we binnen de scholen 
voor speciaal onderwijs in Barneveld 
en Zwolle mooie ruimtes hebben, 
maar ook door het enthousiasme van 
de kinderen en de gedreven begelei-
ders die de kinderen helpen stappen 
te zetten in voorbereiding naar het 
speciaal onderwijs, of het bieden van 
de nodige zorg en zorgondersteu-
ning in de klas. Eén van de kinderen 
noemde me consequent ‘opa! opa!’, 
wat ik toen overigens nog niet was, 
maar nu wel ben. Een eretitel. Dat zul-
len alle lezers die ook opa zijn wel met 
mij beamen.

…Kroonheim 
Op Kroonheim is ruim een jaar 
geleden het woongebouw 
in gebruik genomen en eind 
vorig jaar de nieuwe dag-
bestedingslocatie. Ik schrijf 
dagbesteding, maar dat is 
eigenlijk geen goede term 
meer. Als Adullam vinden 
we het belangrijk dat het 
geen besteden van de dag is 
maar dat mensen betekenis-
vol werk doen. Werk dat past bij 
hun talenten. De inpakafdeling op 
Kroonheim heeft een bedrijfsma-
tige uitstraling waar het verpak-
kingsmateriaal ordelijk in vakken 
ligt. Elke deelnemer heeft een 
eigen taak wat bij hem of haar past: 
er wordt echt samengewerkt!

Ook wordt er veel gelogeerd op de 
nieuwe logeergroep op Kroonheim. 
Dit ter ontlasting van de gezinssitu-
atie of als opstap naar het wonen bij 
Adullam. Medewerkers en bewoners 
hebben het naar hun zin in de nieuwe 
gebouwen op Kroonheim. Omdat 
de officiële opening van de nieuwe 
gebouwen door corona een tijd op 
zich laat wachten had ik maar gebak 
meegenomen. Dat konden we niet 
meer uitstellen!

…de dieren
Het bezoek aan Staphorst startte bij 
Samenzóo. Samenzóo is prachtig aan-
gelegd door de mensen die op deze 
groepen werken. In de afgelopen tijd 
is hier veel onderhoud gepleegd. Het 
uitzien is nu dat Samenzóo weer open 
kan voor het publiek zodat ze al het 
moois kunnen laten zien. Meer over 
Samenzóo lees je in dit blad!

…Streekheim
De nieuwe woonlocatie 
heeft de ‘mooiste apparte-
menten van Staphorst’, zoals 
één van de begeleiders 
mij vertelde. Ik kan daar 
moeilijk over oordelen als 
niet-Staphorster natuur-
lijk! Niettemin is het mooi 
wonen op Streekheim. Het 
aantal bewoners is ten 
opzichte van de wonin-
gen Schoonsterheim en 

Lindenheim verdubbeld. De groeps-
samenstelling is hierdoor gewijzigd 
en er zijn veel medewerkers bijgeko-
men. Dat is in het begin wat wen-
nen, maar iedereen zet de schouders 
eronder.

De dagbesteding in Staphorst 
staat net als bij Kroonheim in 
het teken van betekenisvol werk. 
De linnenkamer die de totale 
was voor Streekheim verzorgt 
is zo ingericht dat de was voor 
Streekheim heel goed verloopt. 
Geen krimp en geen blouses 
meer die kwijt zijn. De dames 
zijn er trots op! 

Adullam Contact   |   9
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Huisman Keukens & Sanitair | Voltastraat 1 | 2952 AW Alblasserdam | 078-6932541 | info@huismanalblasserdam.nl

Passie
voor vakmanschap

WWW.HUISMANALBLASSERDAM.NL



Bent u wel eens verwonderd over het feit dat God 
alles onderhoudt? We zien het duidelijk in ons leven. 
Een mooie vertolking hiervan geeft ds. Wilhelmus 

a Brakel. “Als u aan tafel zit om te eten, is niet het gehele 
gebouw van hemel en aarde bezig geweest die voor u te 
dekken? Wat een ontelbare menigte van mensen hebben 
u daarin gediend, die gewerkt hebben aan de tafel, aan 
het lijnwaad (tafelkleed), aan de messen, aan de schotels, 
lepels, glazen, brood, vlees, aardvruchten, wijn, bier. Door 
hoeveel handen is het gegaan, voordat het op uw tafel 
kwam? Maar wie stelt deze mensen aan het werk? Wie 
deed ze u dienen in het zweet van hun aangezicht? Zie 
daar, zie daar, de goede hand van uw Vader, Die gaf het 
vogeltje, of dier, of vis het leven. Die beschikte hun het 
voedsel met die bedoeling om het voor u op te kweken. 
Die zond mensen uit om het te vangen, u thuis te brengen 
en te bereiden. Die laat een boompje voor u planten en 
verbiedt al Zijn schepsels die appel, die tros druiven af te 
plukken en gebiedt het voor u 
te laten hangen, en als het rijp is 
thuis te brengen, al is het duizend 
mijlen van uw woonplaats 
vandaan.”

Misschien doet u veel voor 
Adullam. Zet u zich dagelijks 
in voor de cliënten. Bent u als 
vrijwilliger actief. Maar hoeveel 
mensen worden aan het werk 
gezet voor u en mij? En dat 
alles op aanwijzen van God 
in de hemel, Die alle dingen 
onderhoudt, regeert en bestuurt. 
Wat ligt hierin grote troost voor 
Gods volk. Ook in wegen van 
beproeving en tegenspoed is het 
God Die voor u zorgt. 

De achterliggende periode is voor velen moeilijk geweest. 
Geliefden konden niet of minder bezocht worden. De 
deuren van Gods huis stonden niet open, zoals het 
hoort. Familie, vrienden en kennissen werden getroffen 
door covid-19. We zagen dierbaren ontvallen. Getroffen 
maatregelen zorgden voor ergernis. We voelden ons het 
slachtoffer. Maar, zijn we ook de schuldige geworden? 
De schepping was volmaakt, zonder enig gebrek. Wij 
leven na de zondeval in een gebroken wereld. Een 
wereld met zonde, ziekte, haat, de dood. Dat cliënten de 
voorzieningen van Adullam nodig hebben, is er ook een 
gevolg van. 

Een nieuwe schepping is nodig. Een gebed daartoe is 
nodig. “Schep mij een rein hart, o God. Werk door uw 
Heilige Geest krachtig in mij de reiniging van mijn hart.” 
Dat heeft de cliënt nodig, die verstandelijk beperkt is. 
De medewerker, de leidinggevende, de bestuurder, de 

toezichthouder. “Zo dan, indien 
iemand in Christus is, die is een 
nieuw schepsel; het oude is 
voorbijgegaan, zie, het is alles 
nieuw geworden.” Door de 
kracht en de Geest van Christus 
wedergeboren, door Gods Geest 
vernieuwd.

Toezichthouden omvat een 
breed spectrum aan zaken. 
Vooral toch dient één aspect het 
belangrijkste te zijn: identiteit. 
Niet alleen in uitwendige zin, 
maar bovenal in het perspectief 
van de eeuwigheid. Persoonlijk. 
In de herscheppende kracht van 
God Drie-enig.

J.M. Verwijs, lid Raad van Toezicht ToeZicht

Maatwerk
De rozen bloeien, de lavendel geurt. De aardbeien kleuren, de bessen rijpen. 
De Heere heeft alles geschapen. Hij is ook de Onderhouder.

Adullam Contact   |   11



12



Aandacht voor...Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Dag allemaal, ik ben Gertrude van Dongen en ik ben 36 

jaar. Ik woon op De Klokkenberg in Nunspeet en werk 

op de Eliëzerhof. Ik doe daar heel veel werk, maar het 

leukst vind ik stickerwerk. Ook bak ik graag in onze bak-

kerij. We hebben veel verschillende soorten taarten, maar 

het lekkerst vind ik de appeltaart. Wilt u hem ook eens 

bij ons bestellen? Dan bak ik hem misschien wel! Als ik 

op de Klokkenberg ben, puzzel ik graag, luister naar een 

cd of ik schrijf uit het boek van Maaike en Marijke. Waar 

ik ook blij van word, is met mijn moeder of een van mijn 

zussen iets leuks doen. Ik heb ook neefjes en nichtjes en 

als er iemand jarig is, dan ga ik 

meestal op bezoek; echt gezellig 

is dat! Ja, ik houd van gezellig-

heid en grapjes maken. Ken je 

me nu een beetje?

Mijn adres is:
De Klokkenberg

Laan 50
8071 JB  Nunspeet

Mijn naam is Marinus de Geus. 
Ik woon in Doornspijk met mijn 
ouders en zus. Van maandag tot 
en met woensdag woon en werk 
ik bij Pro Faktoor in Staphorst. De 
andere dagen werk ik op DAC De 
Eliëzerhof in Nunspeet. Mijn hob-by’s zijn: vooral vrachtwagens van het merk Scania en ver-der ben ik in de winter ook veel bezig met tractoren, op de boerderij en met vrachtauto’s van Siku. ‘s Zomers skel-ter ik graag rond met mijn skelter. Papa en mama helpen met grasmaaien of in de tuin werken vind ik ook leuk. En ik geniet er ook van om bij oma die achter ons woont kof-fie te drinken met iets lekkers erbij. Ik zou het leuk vinden om kaarten te krijgen van vrachtwagens of tractoren.

Mijn adres: 
Nieuweweg 6A
8085SR Doornspijk

Marinus de GeusGertrude van Dongen

Jelle is een hardwerkende jongeman van 20 jaar, en hij 

houdt van grapjes. Jelle werkt op maandag met veel ple-

zier in de bakkerij van Maasheim. Hij vindt het erg leuk 

om zelfstandig een marsepeintaart te maken, en het 

resultaat mag er zijn! Op maandag bakt Jelle ook zelfstan-

dig de eierkoeken voor alle groepen op dagbesteding. 

Jelle geniet ervan om andere mensen blij te maken. Aan 

het eind van de dag helpt Jelle altijd weer hard mee om 

de bakkerij helemaal schoon 

te krijgen. Het lijkt ons leuk 

om Jelle is te verassen met een 

heleboel kaarten, doet u mee? 

Zijn adres is: 
Lokkenstraat 66
3295 VH  ’s Gravendeel 

Jelle van Wingerden

Ik ben Arianne van Rij. Ik woon 
in Krimpen aan den IJssel, bij 
mijn ouders. Ik werk drie dagen 
in de week bij Adullam in 
Krimpen aan den IJssel. Ik heb 
daar verschillende taken zoals 
inpakwerk schoonmaakwerk 
en help ook met de bakactiviteit. Ik werk ook twee 
dagen in de week in Prinsessenhof, daar werk ik met 
ouderen mensen op een woongroep. Mijn hobby’s zijn 
lezen, kleuren en op me neefje en nichtje passen. Ik 
stuur zelf veel kaarten. Ik vind het ook erg leuk om post 
te krijgen. Groetjes Arianne van Rij 

Het adres is:
IJsseldijk 202
2924 AW  Krimpen aan den IJssel

Arianne van Rij

Adullam Contact   |   13



Wanneer we binnenkomen zit moe-
der Hakvoort ons al op te wachten. 
“Hoi, ik ben Lenie. Wil je koffie?” 
Terwijl ik ga zitten schenkt ze de kof-
fie in en krijg ik een heerlijke oranje 
soes voorgeschoteld. In het huis 
hangen een aantal foto’s van het 
gezin, zowel van vroeger als van nu. 
We wachten nog eventjes totdat zus 
Tiemetje en zwager Meindert ook 
aanwezig zijn.  

Na een paar minuten komen Tiemetje 
en Meindert ook binnen. Al vrij vlot 
wordt mij de samenstelling van 
het gezin duidelijk. “De oudste van 
ons heet Leendert (40), en daarna 
komt Koert (39). Dan komt Marretje 
(36) en zij, vader wijst naar Tiemetje 
(30), is de vierde. Wij als ouders zijn 
wat ouder natuurlijk, ik ben 63 en 
de vrouw is net 61 geworden.” De 
gezichten van het gezin zijn voor 
mij niet geheel onbekend. Zelf ken 
ik Marretje vanuit mijn werk waar we 
zo nu en dan op haar slaapkamer door 
foto’s heen bladeren. Op de vraag hoe 
ze Marretje zouden omschrijven komen 
er verschillende eigenschappen voor-
bij: “vrolijk en ondeugend, en in voor 
een grapje”, begint Tiemetje. “Ze is ook 
zorgzaam en gek met baby’s. 

“Daarnaast is Marretje ook energie-
vol”, vult Meindert aan. “Als ze de 
kamer in komt, dan is ‘ie ‘vol’”. Ook 
ouders herkennen hem in deze 
woorden. “Gesproken taal is belang-
rijk voor haar, ze begrijpt je goed 
wanneer je iets van haar vraagt of 
gewoon gezellig tegen haar praat”, 
voegt vader toe. Dingen die Marretje 

echt leuk vindt? Alles, zolang het maar 
in gezelschap is. Met de huifkar op pad, 
dagjes weg, rondrijden. Marretje kan 
gerust urenlang achter in de auto zit-
ten terwijl we aan het rondrijden zijn, 
zolang ze haar natje en droogje maar 
krijgt”. “Gewoon het gezellig samen 
zijn, genieten met z’n allen en lekker 
eten, want daar is ze gek van”, voegt 
Meindert toe.

Tekst: Hanne José Huisbrink, beeld: privé

"Gesproken taal is belangrijk voor haar"

“Hier moet je zijn 
hoor!”. Terwijl ik op de 

brievenbussen kijk 
op zoek ben naar het 

juiste huisnummer, 
komt Gerrit Hakvoort 
al naar mij toelopen. 

“We zagen je al 
aankomen, fijn dat je 
er bent. Ik ben Gerrit 

Hakvoort, de vader 
van Marretje.” Terwijl 
we de oprit naar het 
huis op lopen stel ik 
mijzelf ook voor en 

verwonder ik mij over 
de mooie plek waar 

ze wonen.

Marretje met vader Hakvoort
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Uit huis
Vanaf haar 9e jaar ging Marretje al 
uit huis. Ze woonde eerst in Lelystad. 
“Ze ging eerst naar een kinderdagver-
blijf in Emmeloord. Daar kwamen ze 
met het idee dat Marretje wel bij hun 
kon wonen. Het was toen nog niet de 
bedoeling dat ze uit huis ging, maar 
in Lelystad zagen ze dat de zorg voor 
Marretje te veel werd. We hadden 
eigenlijk 24/7 zorg voor Marretje. Ze 
sliep niet. Ja tegen 5 uur ’s ochtends 
viel ze in slaap, maar daarna had ik 
nog een werkdag voor de kiezen, dat 
was gewoon niet vol te houden”, ver-
telt vader. “Ze hadden geregeld dat er 
een plek voor Marretje was zonder dat 
we dit wisten. We mochten eerst kij-
ken of we het wat vonden en hebben 

uiteindelijk de knoop doorgehakt. 
Eerst voor 2 weken, en daarna echt 
voor vast. Marretje ging toen wel ieder 
weekend en alle feestdagen naar huis”, 
vertelt moeder Hakvoort.

In 2003 is Marretje naar een instelling 
op Urk verhuisd, een woning boven in 
een flat. “Achteraf is dat een verkeerde 
keuze geweest. Bovenin een flat waar 
niks bij was: geen tuin, niks. Ze kon in 
Lelystad lekker fietsen op een drie-
wieler, dat lukte nu niet meer. Ze had 
alleen een stukje balkon om op te zit-
ten”, vertelt moeder. “Ja deze plek was 
eigenlijk niet geschikt voor Marretje. 
Ze is echt een mens van lekker buiten 
zijn, maar dat kon niet”, voegt Tiemetje 
eraan toe.

Wonen op Muiderheim
In juni 2020 komt Marretje op 
Muiderheim wonen. “We hadden haar 
opgegeven voor Muiderheim, en daar 
was al vrij snel een plek vrij. We had-
den goede ervaringen met Adullam 
omdat ze voor dagbesteding al op 
Horstheim zat. Daarnaast vonden mijn 
ouders het belangrijk dat  identiteit 

passend was bij wat Marretje vanuit 
huis meekreeg”, zegt Tiemetje. Hoe 
ze terug kijken op deze beslissing? 
“Het gaat erg goed met Marretje, ze 
zit goed in haar vel. Als ze thuis is 
geweest, gaat ze ook graag weer terug 
naar Muiderheim. Daaraan kunnen we 

toch zien dat we een goede beslissing 
hebben genomen”, vertelt vader. Ook 
de anderen stemmen hier mee in. “Ja, 
je ziet gewoon dat ze geniet. Ze heeft 
daar haar ruimte, er wordt gekeken 
naar haar behoeften, ze kan bijvoor-
beeld naar buiten wanneer ze wil. Dat 
is voor ons als familie ook veel fijner, 
en het contact met Muiderheim is ook 
goed. We zijn erg tevreden.”

Van het thuisfront… 

"Gesproken taal is belangrijk voor haar"

Zus Tiemetje met Marretje

M“Marretje zit goed in 

haar vel, we hebben 

een goede beslissing 

genomen”

Adullam Contact   |   15
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Graag de garage erin en vooral het accent op 7zitter.nl

Geeft Goede Garantie 
Zoekt u een betrouwbare gebruikte auto? We hebben keuze 
uit ruim 100 jonge gebruikte auto’s en lichte bestelwagens.
Het ook mogelijk een auto naar wens te importeren.
Wij garanderen kwaliteit en een gunstige prijs.

Auto’s met meerdere zitplaatsen
We hebben onder het label 7zitter.nl een ruime voorraad auto’s met
meer dan 6 zitplaatsen. U bent welkom om te kijken en vergelijken! 
Als alternatief is inbouw van onze UniklapBank mogelijk.

Welkom in onze werkplaats voor: APK-keuringen |  Onderhoud |  Reparatie |  Storingsdiagnose
Gratis vervangend vervoer |  Accessoires |  Uitlijnen |  Lease |  Schadeherstel |  ADAS kalibratie

Klompersteeg 19    |    Veenendaal    |    0318 - 51 5400    |    7 zitter.nl    |    garagegeurtsen.nl

Garage G. Geurtsen en 7 zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep

Glashorst 123               Scherpenzeel               T 033 - 277 2266
Kijk voor meer informatie op dimetra.nl

�  Koel- en Vriesgroupagevervoer

�  Containertransport

�  Volumetransport

�  Machinetransport

�  Op- en Overslag

�  Douaneloods

�  Eigen in- en uitklaring

UW ZWITSERLAND EXPERT

Bel 033 - 277 22 66 of mail info@dimetra.nl

Glashorst 123               Scherpenzeel               T 033 - 277 2266
Kijk voor meer informatie op dimetra.nl

�  Koel- en Vriesgroupagevervoer

�  Containertransport

�  Volumetransport

�  Machinetransport

�  Op- en Overslag

�  Douaneloods

�  Eigen in- en uitklaring

UW ZWITSERLAND EXPERT

Bel 033 - 277 22 66 of mail info@dimetra.nl



Ik ben ...
Dery An Vrijheid, 20 jaar en ik woon bij 
mijn ouders en zusje in Doornspijk. Van 
maandag tot en met vrijdag werk ik 
op de Eliëzerhof in Nunspeet. Heerlijk 
vind ik dat. Leuke werkjes die ik mag 
doen zijn: dropjes en pepermunt 
inpakken, appels schillen, maar 
het allerleukste is papier 
versnipperen. Ik hoop 
dat ik nog lang op de 
Eliëzerhof mag 
werken. 
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Tekst: redactie

Voorjaarskiekjes

Eindelijk weer naar buiten! Laura en Lia (Horstheim) schommelen er op los!

Geert Veijer (Kroonheim) geniet van het lekkere 
weer, en poseert graag even voor een fotomomentje.

De kinderen van 

het Bengelbos 

(Klimboom) 

genieten van 

het heerlijke 

lentezonnetje!

Groep Havenkade 
(Maasheim) testen 
met elkaar de nieuwe 
duofiets!

Marinus (Beekheim) 

staat tussen de vro-

lijke bloemen, echt 

een voorjaarsplaatje!
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In de lens

Streekheim heeft een uitje naar 
een boerderij gemaakt. Heeft de 
pony een zachte vacht Andries?

Esther (Muiderheim) geniet op de 

schommel van het mooie weer.

De heren van Vorstenhof 

(Kroonheim) genieten van de 

voorjaarszonnestralen!

Helga (Maasheim) zorgt goed voor haar plantjes. Nu maar wachten tot 
ze uitkomen…

Willeke (Kroonheim) mocht buiten op 

haar ligzak liggen. Heerlijk!

Adullam Contact   |   19
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In deze rubriek vertellen twee zorgvragers van Adullam over hun hobby. Hobby's

Keyboard spelen
Mijn naam is Erik de Boer, ik ben 30 jaar en woon op 
Muiderheim. Overdag werk ik daar op het dagbestedingscen-
trum. Op deze foto's zien jullie mij bezig met mijn favoriete 
hobby; keyboard spelen. Heel wat keren op een dag ben ik 
achter mijn keyboard te vinden. Hier geniet ik altijd erg veel van 
en het is erg ontspannend voor mij. Meestal speel ik mijn eigen 
deuntjes, maar ik kan ook een paar psalmversjes spelen. Ik geniet 
er helemaal van wanneer iemand anders voor mij speelt zodat ik 
dan lekker kan meeluisteren. Ik heb m’n keyboard op mijn eigen 
slaapkamer staan zodat ik er altijd op kan wanneer ik wil. Het is 
dus echt míjn keyboard. Tijdens het spelen heb ik altijd m’n kop-
telefoon op, dit vind ik zelf erg fijn, omdat ik dan nóg meer kan 
genieten van mijn muziek. Zo kom ik na een drukke (werk)dag 
tot rust. Soms is de groepsleiding wel eens nieuwsgierig naar wat 
ik speel, maar ik speel het liefst alleen voor mijzelf. Ik geniet erg veel van de mensen om mij 
heen, en ben daarnaast ook druk bezig met mijn taakjes, zoals: was opvouwen, vaatwasser 
inpakken en helpen met het doen van de was. En na een deze activiteiten kom ik weer lekker 
tot rust op mijn eigen kamertje, achter mijn keyboard. 

Groetjes, Erik

Dag allemaal, ik ben Karen van Eckeveld en ik houd heel erg van wandelen en fiet-
sen. Op de dagen waarop ik vrij ben of in het weekend, gaan we meestal een eindje 
fietsen of lopen. Fietsen vind ik het fijnst, want dan hoef ik niet zoveel te doen (ik zit 
namelijk achterop een tandem) en dan waait de wind lekker door m’n haar. Papa zit 

voorop en mama fietst ernaast. Gelukkig is het een e-tan-
dem, want anders zou het voor papa wel erg zwaar zijn. 
Soms zing ik lekker achterop de fiets en als we door een tun-
neltje fietsen roep ik heel hard ‘tunnel!'. Wandelen is ook leuk; 
vooral in het bos. Wat ik wel een beetje eng vind is dat er veel 
honden ook aan het wandelen zijn en daar ben ik bang voor. 
Papa en mama proberen paadjes op te zoeken waar we niet 
zoveel honden tegen komen, maar dat is best moeilijk. Als we 
gaan wandelen of fietsen moet er natuurlijk wel wat lekkers 
mee. We zoeken een bankje of een picknicktafel waar we kun-
nen zitten en daar gaan we lekker smullen. Kijk maar naar de 
foto, we fietsten hier van Kampen naar Hattem en onderweg 
hebben we lekker even zitten uitrusten en eten. 

Groetjes van Karen.

Fietsen en wandelen
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WWW.JEMIMA.NL/
financiele-adoptie

Met € 20,- per maand helpt u mij aan: 

voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen.

Met € 20,- per maand helpt u mij aan: 

MAAK JIJ MIJ BLIJ? 

www.slagerijwoutvandeveen.nl

Hoofdweg 150, Ederveen T 0318 57 22 06
Dorpsstraat 108, Renswoude T 0318 57 15 27

E info@slagerijwoutvandeveen.nl

Een ambachtelijk bedrijf
waar nog zelf wordt geslacht.

Naast onze slagerij is de worstmakerij een van de hoofd-
takken binnen ons bedrijf. Elke week maken wij met veel liefde

 op een traditionele manier onze producten klaar. Zoveel
mogelijk zonder E-nummers en andere smaakversterkers.

Slagerij en worstmakerij

Hillco Partyservice

Tevens beschikken wij over een uitgebreide partyservice. 
Op www.hillco.nl vindt u meer informatie over

buffetten en barbecues.
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De Betuwehof Zorg 
Rijnbandijk 57a 
4043 JJ Opheusden  

 Wonen met zorg 
 24-uurs zorg WLZ 

- Verpleeghuiszorg 
-  Persoonlijke verzorg ing 
-  (Non)-invasieve beademingszorg 
-  Begeleiding  
-  Dagbesteding  

   
Tel: 0488-725 825  
info@betuwehof.nl  
www.betuwehof.nl 
 

De Betuwehof Zorg  

Uw vermogen
verdient:

veiligheid, flexibiliteit 
en een vast 

gegarendeerd 
rendement van 2,5%

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam  
T +31 (0)20 - 489 6500

www.vandamvandamverkade.com

Wincoop
veiligheidstrainingen

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

8.7/10

in        keer
nl

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

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

25 trainingslocaties 

door het hele 

land!

80 examenlocaties door het hele land!

Boek nú een cursus
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Totaalinstallateur van de Veluwe

Het moet 
gewoon
werken.

www.speltbv.nl

• Gas- en waterinstallaties
• Elektrotechnische installaties
• Centrale verwarming
• Sanitaire installaties
• Dakbedekkingen
• Zink- en koperwerken
• Ventilatie
• Warmtepompen
• Zonne-energie
• Huishoudelijke apparaten
• Onderhoud

Staverdenseweg 41 Elspeet



Tekst en beeld: B. van de Beek-Pellegrom 

Samen settelen in  Streekheim

In de gangen van Streekheim in Staphorst 
ruikt het nieuw en fris. Alles is opgeruimd. Op 

een enkele verhuisdoos na. En zelfs buiten ligt 
er geen blaadje verkeerd. “De tuin is ook net 

aangelegd,” lacht teamleider Vrouwgje Spiker. 
Samen met collega Margje Veldman zorgt ze 

voor koffie en een dikke plak koek. Twee van de 
nieuwe bewoonsters in dit spiksplinternieuwe 

huis zijn Laura en Hillie. Hun moeders zijn 
er vandaag bij. Bij de koffie - en die koek. 

Ze vertellen. Want hoe ging die verhuizing 
eigenlijk? En wat moest er allemaal geregeld 

worden van tevoren? Jantje Visscher: “Hillie liet 
de bouwtekeningen aan al haar broers zien. Die 

moesten maar meedenken welk appartement 
het meest geschikt was voor haar.”

D e verhuizing is – tijdens het 
interview – precies een maand 
achter de rug. In Streekheim is 

er niet veel meer van te merken, 
behalve dat alles nog smetteloos in de 
verf zit. En sommige gordijnen nog 
opgehangen worden. Verder is alles 
klaar en daar zijn teamleiders 
Vrouwgje Spiker en Margje Veldman 
blij mee. “Bewoners zijn er langzaam 
naartoe gegroeid, op den duur is het 
goed: dan wil je er ook wonen.” 
Moeders Jantje Visscher en Herma 
van de Maat knikken. Hun dochters 

betrokken beiden een appartement 
in de Staphorster woonvoorziening. 
Hillie op 41-jarige leeftijd, Laura is 
18 jaar. Beide moeders moesten wel 
even slikken, bekennen ze. “Nou, echt, 
hoor!” lacht Herma. “Ik weet nog dat 
we gebeld werden, ongeveer een jaar 
geleden, door Adullam. Of Laura mis-
schien een plekje wilde in Streekheim. 
Ze logeerde al heel regelmatig hier, 
maar toen die vraag kwam, moesten 
mijn man en ik toch even nadenken. 
We hadden gedacht: als ze twintig is, 
ja dán, dan is het misschien tijd om 

uit het huis te gaan. Maar als je nu 
ziet hóe fijn ze het heeft, ben ik blij 
dat we er toch voor gekozen heb-
ben.” Vrouwgje vult aan: “En nu heb-
ben we zelfs een wachtlijst, wist je 
dat? Het is echt ongelofelijk hoe snel 
de plekken vol zaten.” Verbaasd kijkt 
Herma op. “Een wachtlijst? Nou. Dan 
heeft het echt zo moeten zijn. Moet je 
zien! Stel dat we nu hadden gedacht 
‘we zijn er wel aan toe’, dan had het 
nog jaren kunnen duren. Nee, we zijn 
echt ontzettend dankbaar dat het zo 
gelopen is. En we hebben met het 

Moeders Jantje en Herma en teamleiders Vrouwgje en   Margje over het voorbereidings- en verhuisproces
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Settelen in Streekheim

Samen settelen in  Streekheim

inrichten ook alvast aan het idee kun-
nen wennen. Vind je dat ook niet?” 
Ze kijkt Jantje aan. “Nou zeker,” vertelt 
Jantje rustig. “Wij hadden wel een wat 
langere aanlooptijd, maar zelfs dan is 
het als ouders toch een hele stap. En 
voor je kind ook. Wij zijn rond 2014 
al door Adullam benaderd of we als 
ouders behoefte hadden aan een 
nieuwe woonvoorziening. We konden 

toen tijdens een inspraakavond ook 
onze wensen doorgeven en daarmee 
zijn ze toen op zoek gegaan naar een 
plek. Dat heeft wel wat jaren geduurd 
en ook wat voeten in aarde gehad, 
dat weet Vrouwgje beter dan ik, maar 
vanaf die tijd liepen we al wel met het 
idee: Hillie gaat een keer op zichzelf.” 
Ze houdt even stil. Dan, glimlachend: 
“Zo ervaart Hillie dat ook echt hoor, 
ze noemt het ‘haar huis’. En we heb-
ben ook echt onze best gedaan met 
inrichten, dat was erg leuk. Maar toen 
ze vroeg: ‘Mam, moeten we nog ver-
huiskaartjes sturen?’ kreeg ik wel even 
de kriebels, hoor. ‘Verhuiskaartjes? 
Ja, maar je gaat niet weg!’ We wonen 
hier 2,5 kilometer vandaan. Maar ja, 
ze heeft natuurlijk wel gelijk. ’t Is mooi 
dat ze het zo ervaart. Je moet toch een 
keer loslaten. Maar we zijn ook alle-
maal weer blij als we het weekend bij 
elkaar zijn, hoor.” “Die verhuiskaartjes, 
ja!” Herma veert op: “Die wilde Laura 
ook! We hebben ze wel gemaakt, hoor. 
Voor ons voelt het toch wat anders, 
denk ik. We wonen in Rijssen, dus 
ze moest ook echt overgeschreven 
worden naar deze gemeente. En als 
we haar ophalen, ben je toch een uur 
onderweg.” Een hele afstand. “Maar dat 
hebben we ervoor over!” zegt Herma 
resoluut. “Er is voor Laura geen betere 
plaats, echt niet. Dit is echt haar plekje. 
Ze kent hier veel mensen en komt hier 
al jaren. Ik vond het lastig, zeker die 

eerste nachten, maar ik zou haar ner-
gens liever achterlaten dan hier.”

Appartementkeuze
Margje en Vrouwgje zitten nog 
net niet te stralen. Een beetje dan. 
Margje: “Dit is toch superleuk om te 
horen! Daar doe je het tenslotte voor.” 
Vrouwgje vult aan: “Absoluut. Je bent 
jaren bezig om iets moois neer te zet-
ten, maar uiteindelijk gaat het niet om 
het gebouw, maar of de bewoners het 
er naar hun zin hebben. En we zien 
echt dat bewoners hier hun plekje 
hebben gevonden. Het is zo leuk om 
te zien hoe ze allemaal hun eigen 
appartementen hebben ingericht. De 
muren waren allemaal wit gesaust 
en de vloer is overal hetzelfde, maar 
verder mochten ze alles zelf bepalen: 
meubels, raambekleding, de wanden 
toch een ander kleurtje. En ze hebben 
ook allemaal hun eerste drie voor-
keuren mogen aangeven voor welke 
plek ze graag wilden.” Margje knikt: 
“Dát was wel een puzzel, zeg! Maar 
het is uiteindelijk gelukt. Sommigen 
hadden een keuze die niemand wilde, 
dan was het snel geregeld, maar de 
plekjes op de hoek waren bijvoor-
beeld erg gewild, die hebben we uit-
eindelijk met papiertjes uit een pot 
moeten trekken.” Hillie en Laura kre-
gen beiden het appartement dat ze 
wilden. Herma: “Laura wilde eigenlijk 
maar één plekje: midden in het huis, 

Moeders Jantje en Herma en teamleiders Vrouwgje en   Margje over het voorbereidings- en verhuisproces

v.l.n.r. Margje Veldman, moeder Visscher, 
moeder Van de Maat, Vrouwgje Spiker
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tegenover de hal naar de woonka-
mer. Daar verbaasden we ons over, we 
dachten zelf: fijn op de hoek of bij de 
tuin, maar dit voelde voor haar, denk 
ik, vertrouwd. Dicht bij de woonka-
mer, overzichtelijk.” Jantje glimlacht 
als ze Hillies werkwijze vertelt: “Nou, 

Hillie wist het niet zo 
goed. Ze vertrouwt erg 
op andermans adviezen 
en het gezin is voor haar 
erg belangrijk. Ze ging 
dus met de plattegrond 
langs al haar broers – 
die in de bouw werken. 
Die moesten maar eens 
vertellen welk plekje het 
beste was voor haar.” 
“Dat is toch prachtig? 
Wat mooi!” reageert 
Herma enthousiast. “Zo 
bijzonder om te zien 
hoe ze allemaal hun 
eigen gedachtes erover 
hebben!” Uiteindelijk woont Hillie 
in een appartement op de begane 
grond, met openslaande deuren rich-
ting de straatkant. “Pas had ze haar 

stoel al naar bui-
ten gesleept, het 
zonnetje in, daar 
word je dan blij 
van, als je als moe-
der zoiets hoort.” 
Ze denkt even na. 
Dan moet haar 
nog iets van het 
hart: “Weet je, als 
ouders mogen we 
ook wel dankbaar 
zijn dat de Heere 
het nog geeft 
dat er voor onze 
kinderen nog de 
mogelijkheid is 
om zo, in een ver-
trouwde omge-
ving, te kunnen 
wonen en werken. 
Dat is niet vanzelf-
sprekend. Binnen 
Adullam hebben 
ze een veilige plek, 
waarbinnen ze 
zelfstandig kunnen 

zijn en verder kunnen ontwikkelen.” 

Interieur
Tijdens een rondgang langs hun 
appartementen laten beide moeders 
trots de appartementen zien. Die van 
Hillie met oranje gordijnen en een 
groen, gezellig bankje. Tussen het 
‘woongedeelte’ en haar bed is een 
ingenieus wandje geplaatst. Moeder 
Jantje licht toe: “Ja, dat was nog wel 
wat. Op een gegeven moment kwam 
Hillie erachter dat ze geen aparte 
slaapkamer had. Hoe moest dat nu? 
‘Je wilt toch niet dat mensen op je 
bed gaan zitten? Of dat je daar tegen-
aan kijkt, vanaf je bank?’ zei ze. Toen 
bedacht mijn man: we plaatsen er 
een schot tussen, zodat het optisch 
gescheiden is. Nou, helemaal blij 
is ze ermee en eerlijk is eerlijk: het 
lijkt zo écht gescheiden.” De andere 
dames staan bewonderend te kijken. 
Vrouwgje hangt nog een gordijntje 
recht. Jantje: “Ja, ze wilde ook oranje 
gordijnen. Hoe bedenk je ‘t, hè? Maar 
toen iemand van de gordijnenwin-
kel langskwam, zei die tegen Hillie: ‘Ik 
heb precies een kleurtje voor jou’. Ik 
moest wel even slikken, hoor, toen ze 
het staaltje tevoorschijn haalde. Maar 

T“Toen Hillie 

verhuiskaartjes 

opperde, moest ik 

wel even slikken!”

Moeder Jantje Visscher
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ze had het wél goed. Het past echt bij 
Hillie. En zo met een olijfgroen bankje 
en houttinten is het toch een heel 
warm geheel geworden.” Ze vertelt 
met smaak over de voorkeuren die 
Hillie nog meer had. “Het bankje wilde 
ze per se bij een woonwinkel waar wij 
pas geleden ook onze meubels koch-
ten. En het bed had ze al beloofd aan 
iemand die wollen beddengoed ver-
koopt. Ja, ’t is echt wel goed geweest, 
zo’n voorbereidingsproces, ze leefde 
er echt helemaal naartoe.” 
Even later staan we in het frisse appar-
tement van Laura. Moeder Herma 
wijst naar de muren. “Dit zijn dus die 
gele muren, ongelofelijk toch?” Margje 
knikt: “Maar dit is écht Laura. Dit past 
gewoon hier.” Want ondanks dat Laura 
veel keuzes aan haar ouders overliet, 
was één wens volkomen duidelijk. De 
muur moest knalgeel worden. Herma: 
“Werkelijk waar. Knalgeel! En we kre-
gen het niet uit d’r hoofd, joh. Ja, als ik 
misschien echt mijn best had gedaan, 
maar dat wil je ook niet. Dit was echt 
haar wens. We hangen er een mooi 
schilderij bij, dan is ’t helemaal leuk, 
toch?”

Samen doen
De woonkamers op Streekheim heb-
ben geen knalgele muren. En ook 
geen oranje gordijnen. Maar toch 
zijn ze huiselijk en gezellig. En nog 
ietwat kaal. Vrouwgje: “We willen de 
komende tijd meer dingen aan de 

muur hangen en wat sfeer brengen. 
Met schilderijen of foto’s ofzo. Maar 
daar willen we echt de bewoners bij 
betrekken: ‘Wat vinden jullie dat hier 
moet komen?’ Dan wordt het ook echt 
hun ‘ding’.” Margje voegt toe: “Ja, pas 
vroegen er al een paar: ‘Waar komt de 
klok nu? Die hangt nog niet’. Dan kom 
je erachter hoe belangrijk dat soort 
punten voor hen zijn, in een woon-
kamer. Maar goed, dat komt allemaal 
nog. We zijn allang blij dat we er nu 
allemaal wonen. Sommige bewoners 
zijn ook wel even klaar met klussen 
en inrichten, ondanks dat het een 
supergezellige tijd was.” Herma knikt: 
“Ja, dat was het zeker. In die maand 
tussen sleuteloverdracht en bewo-
ning, was het echt gezellig hier. Je zag 
iedereen in de weer met meubels en 
gordijnen en verhuisbusjes. Die sleu-
teloverdracht vond ik trouwens echt 
ontzettend leuk!” Vrouwgje licht toe: 

“Door corona kon-
den we geen geza-
menlijk moment, 
dus hadden we één 
hele dag verdeeld 
in tijdsblokken 
van een half uur. 
Het was een hele 
organisatie, maar 
achteraf bezien 
was het zó goed 
om het zo te doen. 
Je had voor iedere 
bewoner een half 
uur één op één tijd: 
de sleutel overhan-
digen, wat infor-
matie meegeven. 
En daarna kon die-
gene dan naar zijn 
eigen appartement 
gaan.” Dan valt het 
even stil en blikt 
ieder terug in zijn 
eigen gedachten. 

Het stof is neergedaald, de verhui-
zing en het inrichten is achter de rug. 
Nu het gewone leven weer aanvan-
gen. “De corveetaken hebben we al 
verdeeld hoor,” glimlacht Vrouwgje, 
“tijdens de eerste bewonersvergade-
ring. Dat is het voordeel als íedereen 
verhuisd is. Niets staat nog vast, alles 
is nieuw.” Nieuw, en toch ook niet. 
Want als we later naar buiten lopen, is 
’t alsof het complex er altijd al stond. 
Prachtig wit geverfd – Staphorster 
blauw aan de onderkant. Sinds enkele 
maanden het thuis van Laura en Hillie. 
En tientallen andere bewoners. “’t Was 
gezellig,” besluit Herma, “en nu ga ik 
nog even bij Laura kijken!” En ze spiekt 
door de ramen van Horstheim. Daarna 
voert haar rit weer terug naar Rijssen. 
Die van Jantje naar Rouveen, dichtbij 
genoeg om even voor de koffie heen 
en weer te fietsen. Koffie mét koek. 

I“Ik zou haar 

nergens liever 

achterlaten dan hier”

Moeder Herma van de Maat

Settelen in Streekheim
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Aan het woordTekst: redactie

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Trijntje Kooiker

Peter 
Bijker

Begeleider i.o. 
De Steeg 
- Streekheim

Begin dit jaar heb ik mijn baan als werkvoorbereider bij 
een bouwbedrijf opgezegd om de overstap te maken 
naar de gehandicaptenzorg. Ik had het als werkvoorbe-
reider naar mijn zin, maar miste de meerwaarde in mijn 
werk. Ik wilde heel graag meer voor mijn medemens 
betekenen. Ik heb veel nagedacht, gezocht en gebeden 
welke keuze ik moest maken. Na een meeloopdienst bij 
Adullam voelde ik: hier ligt mijn hart. Eigenlijk vielen alle 
puzzelstukjes op hun plaats, hier heb ik echt de leiding 
van de Heere in ervaren. Afgelopen februari heb ik de 
overstap gemaakt en ben ik gestart met de opleiding op 
het Hoornbeeck College. 

“Ik wilde graag meer voor mijn 
medemens betekenen”

Eén dag in de week ga ik naar school en de overige 
dagen werk ik als woonbegeleider op Streekheim. Ik 
geniet erg van mijn werk. Ik vind het mooi om de cli-
enten te begeleiden, ‘met de handen op de rug’ door 
hen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Het zijn vaak de 
kleine dingen die het werk nóg mooier maken, zoals 
een bewoner die vroeg of ik hiervoor tandarts geweest 
was want ik poetste haar tanden altijd zo goed. Of een 
bewoner die blij is dat er een man op de groep werkt 
zodat we “eens even over mannendingen kunnen pra-
ten”. Twijfel je (als man) om ook zo’n overstap te maken? 
Plan een meeloopdienst en ervaar het!

Vrijwilliger 
Streekheim

Op 1 mei 2021 is het al 20 jaar dat we voor Marian 
van den Berg gastgezin mogen zijn. Ze is als een 
pleegkind voor ons. Iedere veertien dagen halen we 
haar nu op. We doen dan een spelletje, zoals mens-
erger-je-niet met dieren. Vertellen kan ze niet, maar 
wel aanwijzen of beamen wat wij vragen. Ik ben 
vanaf het begin tante Triene voor haar. Marian is ver-
huisd van Schoonsterheim naar Streekheim. Ook wij 
namen haar steeds mee bij alle voorbereidingen. 

“Het is zo dankbaar werk, je mag 
naast haar staan in haar leven” 

Mijn man heeft geholpen bij het in elkaar zetten van 
de meubels. Marian mocht er steeds bij zijn. Eerst 
vond ze verhuizen niet zo leuk en moest ze huilen, 
maar doordat we het samen hebben gedaan, gaat 
het nu heel goed. Het is zo dankbaar werk, je mag 
naast haar staan in haar leven. Ik ben ook kerkvrij-
willigster en het is ontroerend hoe de bewoners zo 
kinderlijk eenvoudig kunnen praten over wat hen 
raakt. Mijn man is gepensioneerd. Hij was chauf-
feur en heeft nu tijd om op de bus te rijden. We zijn 
samen vrijwilliger, daardoor kan je er ook samen 

over praten. Als 
je weet wat er 
leeft, ben je ook 
echt betrokken 
bij het team. 
Ook dat is zo 
waardevol in 
het vrijwilligers-
werk. Wij hopen 
bij leven en wel-
zijn nog lang dit 
mooie werk te 
mogen doen.

Adullam Contact   |   29



Zorg op maat voor bewoners van de Edelhof

Hoe vergroten we het zelfvertrouwen van begeleiders 

en bewoners van VIC Workhome de Edelhof? Het is 

de vraag die het team van de Edelhof momenteel 

bezig houdt, samen met Centrum voor Consultatie en 

Expertise (CCE). CCE is partner van de medewerkers 

bij Adullam als het gaat om expertise over ernstig 

probleemgedrag. Waarom schakelt Adullam CCE in? 

Tekst: Anne Rebel-Lodder  Beeld: privé

Begeleiders èn bewoners komen tot   ontwikkeling 

Waarom wordt CCE ingeschakeld?
Albert van Elp, teamleider van de 
Edelhof: “Bewoners van een VIC (Very 
Intensive Care) Workhome zoals de 
Edelhof hebben een zeer intensieve 
begeleidingsbehoefte. Ze hebben 
directe nabijheid nodig, want ze 
hebben een verstandelijke beper-
king en een lage sociaal-emotionele 
functioneringsleeftijd. Deze bewo-
ners hadden voorheen één op één 

Begeleider Gerdien met bewoner Sander Koudstaal
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Zorg op maat voor bewoners van de Edelhof
begeleiding. Onze visie is dat mensen 
zich in samenhang met anderen beter 
ontwikkelen. Daarom proberen we nu 
om hen met een klein aantal in een 
groep te laten leven, inmiddels zit-
ten we op twee begeleiders met vier 
bewoners. Hiervoor hebben we een 
ontwikkeltraject gestart. Ter onder-
steuning hiervoor ontvangen we 
tijdelijk Meerzorg (aanvullende zorg, 
red.) met extra ondersteuning vanuit 
CCE.” 

CCE-traject prachtkans voor ontwikke-
ling maatwerk
Albert: “Voor Adullam is het CCE-
traject een prachtkans om onze zorg 
onder de loep te nemen en te kijken 
waar we nog beter kunnen aansluiten 
op de behoeftes van de cliënt. Samen 
met CCE denken we na over hoe de 
bewoners van de Edelhof hun zelfver-
trouwen kunnen vergroten. Het is zorg 
op maat voor zeer gedragsintensieve 
bewoners.” 

Doel van CCE-traject
“Vanuit onze ASBM-visie willen we 
onze cliënten zoveel mogelijk het 
dagelijks leven laten ervaren. Voor 
onze bewoners is dat lastig. Hoe orga-
niseren we dan toch een zinvol dag-
programma zodat hun leven minder 
stressvol is en onze bewoners zich 
ontwikkelen?” 
“Neem als voorbeeld tafel dekken. Is 
dit zingeving of juist een stressfac-
tor? En hoe zorgen we er dan toch 
voor dat het een succeservaring is 

voor onze cliënten? Wat is hiervoor 
nodig? Functioneren we als sterk en 
evenwichtig team om hier vorm aan 
te kunnen geven? Samen met consu-
lent Onno Paans van CCE gaan we op 
zoek naar hoe we als team betere zorg 
kunnen bieden aan deze gedrags-
intensieve bewoners. Hoe vertalen 
we het gewone leven naar de cliënt? 
Stapsgewijs werken we toe naar het 
perspectief dat we voor ogen hebben. 
We hebben al vooruitgang geboekt. 
We zijn verder dan dat we twee jaar 
geleden hadden durven dromen.”

Hoe zit traject eruit? 
Onno: “Tijdens een aantal sessies, 
zowel fysiek als via beeldbellen, laat 
ik mensen nadenken over de huidige 
situatie en laat ik hen nadenken over 
nieuwe ideeën om dingen te verbete-
ren. Ik houd het team een spiegel voor 
over hoe zij samenwerken. Hoe beter 
zij op elkaar ingespeeld zijn, des te 
beter kan het team als geheel inspelen 
op de behoeften en ondersteunings-
vragen van cliënten. Zo ontwikkelt het 
team zich zelf ook.” 

Begeleiders èn bewoners komen tot   ontwikkeling 

Z"Zowel team als 

bewoners ontwikkelen 

zich met CCE”

Albert van Elp

Zorg op maat
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Barneveld
Livingstonestraat 9b

T. 0342 422 148

www.jansen2wielers.nl

1.000 m2 (bak)fietsinspiratie

specialist 
in bakfietsen
Even naar school en terug, even een paar boodschappen 
doen, even op de bakfiets... Een bakfiets is niet alleen 
heel handig, hij levert ook heel veel fietsplezier op. 

Maak een afspraak!

Bakfiets    testen?
U

1.829
Al vanaf: 

Bij Boer Staphorst vind je alles voor in en rondom je huis. Van keukens en badkamers tot 

gereedschap en van tuinmeubelen tot vloeren, raamdecoratie en verlichting. Je kunt het zo 

gek niet bedenken. Kom naar Staphorst en ontdek de grootste woonbeleving van  

Noord- en Oost-Nederland!

boer-staphorst.nl inspiratie, woonideeën 
& trends!

22.000 m2

Help ons de armoede-

spiraal van de Malawiërs te

doorbreken én hen in aanraking

te brengen met het Evangelie.

Meer informatie en doneren:

www.timotheos.nl/help-mee

Geeft u 
hen een 
toekomst?

Nijverheidstraat 21 • Leerdam 
(0345) 61 01 55 | www.gbs.nl

Zakbijbels
met Psalmen

Diverse uitvoeringen
zoals: leer, kunstleer,
kleursnee, goudsnee,
met of zonder duimgrepen,
met of zonder ritssluiting.

Deze Bijbels zijn ook verkrijgbaar
met Psalmen in de berijming van Datheen.

Ook Psalmboeken zijn bij ons verkrijgbaar.

Zakbijbels
in de formaten
10,6 x 16,3 cm en
8,4 x 12,6 cm

Model
   groot

Model klein

Alle
Bijbels

in Staten-
vertaling



Niet uitgeleerd
Begeleider Gerdien Goedhart is een 
van die deelnemers aan het traject. Ze 
werkt al zestien jaar in de gehandicap-
tenzorg, maar ze is nog lang niet uit-
geleerd, lacht ze. “Op de Edelhof wordt 
zowel woonbegeleiding als dagbeste-
ding gegeven, maar dat vereist ook 
verschillende expertise. Als team wil-
len we beter toegerust zijn om invul-
ling te kunnen geven aan een zinvolle 
dagbesteding vanuit Bijbels perspec-
tief, aansluitend bij de behoeftes van 
onze cliënten.” 
“Bewoners van de Edelhof ervaren 
snel stress in hun leven. Dat kunnen ze 
niet aangeven en dat vertaalt zich in 
zeer complex gedrag. Nu ze met een 
zeer klein aantal in een groep leven, 
levert dat soms extra prikkels en extra 
spanning op. Wat is er dan nodig om 
toch een zo normaal mogelijk leven te 
kunnen leiden? Soms moet je iets uit-
proberen, lef hebben om iets nieuws 
te doen. Daarna evalueren en eerlijk 
zijn. Sluit dit aan bij een bewoner, of 
niet?” 

Eerste successen
“We hebben geconcludeerd tijdens 
een van de sessies, dat onze bewo-
ners ook ’s avonds zingeving nodig 
hebben. We mogen niet tevreden zijn 
met wanneer iedereen in zijn stoel zit. 
Ook dan kunnen onze bewoners stress 
ervaren. Maar ze hebben ’s avonds ook 
onze nabijheid nodig. Wanneer we 
hen individueel een bezigheid aanbie-
den, de een knipt, de ander rijgt kralen 
bijvoorbeeld, dan kunnen we onvol-
doende nabijheid bieden. Wat kunnen 
we dan samen doen? Hier hebben we 
al stappen gezet.”
“Dat begint al in de namiddag wan-
neer we gaan koken. Voorheen was 
dat een taak van de begeleiders. Nu 
betrekken we onze bewoners erbij.  

De een roert in de pan, de ander dekt 
de tafel, de volgende haalt de groen-
tes op en iemand anders maakt weer 
het toetje. Kijkend naar de behoeftes 
van onze cliënten en hoe we daar nu 
met het avondprogramma op aan-
sluiten, dan mag je zeker spreken 
van resultaat. Een van onze cliënten 
bijt minder op zijn handen. Voor ons 
een teken dat zijn omgeving duide-
lijker wordt en hij minder stress 
ervaart,” vertelt Albert.

Tot bloei
Gerdien: “Het CCE-
traject helpt om het 
leerklimaat binnen ons 
team te vergroten. Het 
maakt ons bewuster 
van ons eigen handelen 
in relatie tot de ander. 
Komt iedereen binnen 
het team tot bloei of 
sneeuwt talent onder? 
Doen we de dingen 
omdat de eerst verant-
woordelijke begelei-
der (evb’er) dit heeft 
bepaald, of is er ruimte 
voor feedback en bijstu-
ring? Zijn we transparant en bena-
derbaar? Zijn we goed ingespeeld op 
elkaar? Cliënten merken dat!”   

“Adullam medewerkers enorm 
bevlogen” 
Voor Onno is het niet de eerste keer 
dat hij bij Adullam betrokken is. “Wat 
me altijd weer opvalt aan Adullam is, 
dat ik met heel betrokken medewer-
kers te maken heb. Zij zoeken echt 
het beste voor hun cliënten. Mensen 
van de Edelhof zijn heel erg bereid 
om met mij en met elkaar het gesprek 
aan te gaan en na te denken over hun 
rol in het team. Hun bevlogenheid is 
enorm.” 

M“Medewerkers zoeken het 

beste voor cliënt” 

Onno Paans

Zorg op maat
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Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

    Dag jongens en meisjes 
en alle lezers van deze bladzijde

Hartelijk bedankt voor de prachtige kleurplaten! 
En wat ontzettend leuk dat ik zoveel tekeningen 
via de mail heb gekregen, zelfs met leuke foto’s 
erbij. Nu kon ik jullie daar ook via de mail voor 
bedanken. Deze keer is de puzzel iets moeilij-
ker, maar vraag gerust om hulp. Als je heel goed 
naar de tekening kijkt, zul je steeds meer dingen 
zien die met een ‘S’ beginnen. Hoeveel woor-
den ontdek jij? Je kunt er 30 vinden… Schrijf ze 
netjes op en nummer ze ook. En natuurlijk maak 

je extra kans op een prijsje als je de 
tekening ook nog mooi inkleurt! Ik ben 
benieuwd!
Stuur je oplossing op vóór 23 juli 
naar Peulenlaan 93, 3371 XH in 
Hardinxveld-Giessendam of mail een 
duidelijke foto met je naam, adres en 
leeftijd naar lenieklop@kpnmail.nl. Veel succes! 

Hartelijke groet, Puzzeljuf Klop

De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Derk Hovestadt (5)

uit Werkendam
Arnanda de Pater (8)

uit Bergambacht
Liesbeth Sluiter (12)

uit 's Gravenpolder
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Tekst: Maarten Brand  Illustratie: Sophie van Varenkamp Verhaal

We lieten prachtige foto’s zien 
op het digibord. De waterval-
len zijn enorm. Ze horen bij de 
rivier de Niagara. In het jaar 
1680 heeft iemand er al over 
geschreven, dus ze zijn ook 
al erg oud. Het water valt 
60 meter naar beneden, 
maar dat is nog niet eens 
het meest bijzonder. De 
watervallen zijn gigantisch 
breed, één van de drie wel 
meer dan 600 meter. Dat 
is dus meer dan een halve 
kilometer.
De klas luisterde goed. 
Je kon zien dat ze onder 
de indruk waren van de 
grootheid van het gebied 
en van de waterstroom. 
“Kijk”, zei Johan. “Deze water-
val heeft een beetje de vorm van 
een hoefijzer. Hij wordt ook wel 
de Horseshoefall genoemd. De 
paardenschoenwaterval.”

Ik vertelde dat 90% van het rivierwa-
ter over deze Canadese waterval naar 
beneden stort. De rest stroomt langs 
de Amerikaanse omlaag. En verder dat 
er elektriciteit wordt opgewekt, door 
de waterkracht. Johan en ik keken 
elkaar af en toe aan om te bepalen 
wie er aan de beurt was, en of we mis-
schien iets vergaten. We vertelden de 

klas dat schepen er natuur-
lijk absoluut niet langs kunnen. We 
probeerden ons voor te stellen met 
hoeveel geraas het water naar omlaag 
stort. Onderaan zijn er plekken waar 
sleuven in de rotsen gesleten zijn, 
meters diep. Zoveel kracht heeft dat 
water.
Je kunt de watervallen vanaf het water 
van heel dichtbij bekijken. Dan moet 
je meevaren met de rondvaartboot, 
bijvoorbeeld met de Maid of the Mist. 
Eindelijk was onze spreekbeurt klaar. 
De klas stelde nog vragen. Toen moch-
ten we gaan zitten en kwam de juf 
weer naar voren.

“Mooi gedaan, jongens”, zei ze. Ze 
aarzelde en keek naar onze laatste 
foto, die nog op het bord stond. “Nu 
ik dit zie, moet ik denken aan die 
vogel die op een stuk hout zat. Kijk, 
hij dreef hier.” Ze wees met haar vin-
ger de rivier aan, een heel eind voor 
het water naar beneden stortte. “Het 
was winter, en die vogel schommelde 
en deinde op het rivierwater, maar 
dreef telkens dichter naar de water-
val toe. Het beestje dacht natuurlijk 
op tijd weg te kunnen vliegen.” De 
juf wachtte, keek de klas ernstig aan. 

“Zo is het ook met ons boze hart en 
de zonde”, voegde ze er ineens aan 
toe. “Als we de zonde blijven doen, 
lijken we op deze vogel. De zonde 
voert ons mee naar de waterval. 
Misschien denken we wel dat we op 
tijd wegvliegen, om de zonde voort-
aan niet meer te doen.” De klas was 
heel stil geworden, nog stiller dan 
tijdens de spreekbeurt. Iedereen 
zag de hoogte van de waterval, 
kon zich de kracht van het water 
voorstellen. In gedachten zag ik 
de vogel op het hout meedeinen 

op de rivier. “Maar”, zei de juf, “Iemand 
heeft die vogel gezien. Hij zag wat er 
gebeurde. Vlakbij de waterval wilde 
hij opvliegen. Zoals Johan en Sem 
al verteld hebben, kan het daar heel 
koud zijn, en vriezen. De pootjes van 
de vogel waren op het hout vastge-
vroren. Het beestje kon niet meer 
weg. Hij moest met het hout mee naar 
beneden. Dat doet nu ook de zonde. 
Vraag toch elke dag om ervan verlost 
te worden. Verlost van de gewoonte 
van het zondigen, dat we niet meer 
meedeinen op de dingen van de tijd 
en de wereld. Maar de Heere dienen, 
al moet je tegen de stroom in.”

Johan en ik moesten een spreekbeurt doen in groep 8. Eerst 
dachten we aan Canada, of Amerika. Daarna kwamen we op de 
Niagara watervallen. Die liggen tussen die landen in. Maar toen 
wij onze spreekbeurt hielden, merkten we dat het gezicht van 
de juf een tijdje ernstig stond. Waar zou ze aan denken? Vond ze 
dat we het niet goed hadden gedaan?

De vogel op 
het hout
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Van dierenweide 
naar dierentuin

Samenzó wordt 
Samenzóo

Het scheelt maar één letter, maar geeft 

daarentegen goed weer wat deze plek 

inhoudt: een heuse dierentuin. Een vrolijk 

orkest vanuit de volière, ‘n wallaby met een 

tweeling in haar buidel en mekkerende 

lammetjes geven jong leven aan. De lente 

is begonnen op Samenzóo!

Ooit was Samenzóo een oud 
dorpshertenkamp, dat door de 
gemeente van Staphorst is overge-
dragen aan DAC Horstheim. Beetje 

bij beetje is de dierenweide omgevormd 
naar een educatieve en recreatieve kleine 
dierentuin, met voornamelijk exotische 
dieren. De 15 deelnemers die hier werken 
verzorgen de dieren vol liefde en passie en 
klussen heel wat af. Samen met begelei-
ders, de onmisbare en betrokken vrijwilli-
gers en buurtbewoners ontvangen ze maar 
liefst zo’n 10.000 bezoekers per jaar.

Tekst: Mathilde van Roekel  Beeld: Jaco Hoeve
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Tom Kelter houdt 

de straat goed schoonGerrit-Jan en Lenneke 
genieten even van de dieren



Samenzóo

De groene omgeving straalt rust uit. 
Terwijl ouders koffie drinken op het 
terras, zijn de kids druk met een 
educatieve speurtocht of het knuffe-

len van cavia’s. “Het doel van Samenzóo is 
tweeledig”, vertelt begeleider Dick den Besten. 
“We bieden dagactiviteiten aan de deelnemers 

en zorgen voor integratie en participatie in de 
maatschappij. Direct bij de ingang ligt de 
toegangsbrug dat symbool staat voor de 
toegang van de deelnemer naar de maat-
schappij en vice versa. Bovendien leren de 
deelnemers veel op het gebied van zelfstandig 
werken en zelfredzaamheid.” 
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De geiten voelen 

zich prima op hun 

gemak bij Jan 
Kuiper!



Dat de deelnemers graag over hun werk vertellen 
moge duidelijk zijn. Begeleider Wilna Bakker: “De 
deelnemers vinden het onwijs leuk om een 
praatje te maken met mensen. Als ze enthousiast 

vertellen over hun werk glunderen ze van oor tot oor”. 

1 extra foto?
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Heditha met 
een levensechte 

knuffel.

Gerwin aan 
het metselen



Van zó naar zóo

De naam Samenzóo 
betekent nog 
steeds: Samen 
100, mét de duim 

omhoog. Het woord ‘zóo’ 
benadrukt dat het om een 
kleine dierentuin gaat. 
“Bezoekers ervaren het geheel meer 
als kleine dierentuin dan als kinder-
boerderij, en daar willen wij in 
meebewegen”, vertelt Wilna. 
“Samenzóo richt zich vooral op 
zelfredzame sterke diersoorten. Sinds 
kort is er een nieuwe vijver voor 
Europese moerasschildpadden en 
hopen we nieuwe dwergezeltjes te 
verwelkomen. Binnen de 

mogelijkheden van onze deelnemers 
willen we meer diversiteit in dieren 
laten zien en ons richten op educa-
tie.” De kinderboerderijaspecten 
blijven, zoals dwerggeitjes en aaibare 
dieren. Samenzóo blijft laagdrempe-
lig, je hoeft geen entree te betalen. 
We hopen dat we snel weer bezoek 
mogen ontvangen. Het is een 
belevenis voor jong en oud!

Samenzóo

1 extra foto?
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Remco de 
Boer voert de 

nandoes



Steun
   Adullam

Leest u de digitale maandelijkse nieuwsbrief 
al? Vanaf april 2019 verstuurt Adullam iedere 
maand een nieuwsbrief met nieuwtjes, verha-
len en speciale aanbiedingen. We vermelden 
de komende activiteiten en zorgen voor een 
inspirerend verhaal. 

Met de nieuwsbrief pogen we u nog meer te 
informeren en te betrekken bij de mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 
Dat dit lukt blijkt wel uit de reacties die we op 
de nieuwsbrief krijgen: “Goede informatie naast 
het Adullam contactblad. Dank hiervoor!” “Je krijgt 
een inkijkje in het welzijn en het doel van Adullam. 
Wat een voorrecht dat dit mag bestaan...” Naast de 
waardering ontvangen we ook tips: “Ga zo door 
om alle facetten van de zorg steeds te behandelen. 
Betreffende cliënten, leidinggevenden, vergeet ook 
de vrijwilligers niet die vaak heel veel en kosteloos 
verrichten, als liefdedienst.”

Inmiddels wordt de nieuwsbrief maandelijks 
door ruim 2.400 personen gelezen. Als u nog niet 
geabonneerd bent kunt u zich aanmelden via 
onderstaande link. U wordt dan op een eenvou-
dige, aansprekende en laagdrempelige wijze op 
de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen en 
activiteiten van en rondom Adullam. Van harte 
aanbevolen!

Meld u aan via www.adullamzorg.nl/nieuwsbrief 

Jan van Velthuizen
communicatie en 
fondsenwerving

‘Er zit 
inhoud in!’

Leerlingen rennen voor 
identiteitsgebonden zorg 

Warme
    traktatie

In het najaar hebben de leer-
lingen van leerjaar 3 Profiel 
Zorg en Welzijn van het Van 
Lodenstein College locatie 
Hoevelaken een sponsoractie 
gehouden. De leerlingen zijn 
actief bezig geweest. Ze heb-
ben rondjes om het school-
terrein gerend, gelopen of 

gefietst. De opbrengst van 
deze actie wordt verdeeld 
over de stichtingen De 
Schutse en Adullam. Beide 
stichtingen ontvingen een 
bedrag van € 862,53 ten 
behoeve van de identiteits-
gebonden zorg. Hartelijk 
dank voor jullie inzet!

Op 8 december jl. stond er opeens een heuse frietkraam op het 
terrein van Maasheim. Alle bewoners konden hier een patatje met 
snack afhalen. Een leuke en warme blijk van meeleven vanuit comité 
Krimpen aan den IJssel in deze moeilijke corona tijd. Hartelijk dank!
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Op 31 maart hebben we, samen met 
comité Uddel, onze jaarlijkse krenten-
broodactie gehouden. De actie heeft 
€ 4.765,70 opgebracht. Hoewel we 
deze keer niet met de kinderen huis-
aan-huis konden gaan, hebben veel 
particulieren en bedrijven een bestel-
ling geplaatst. We zijn dankbaar dat de 
actie goed mocht verlopen en er zo'n 
mooie opbrengst is. We willen alle vrij-
willigers bedanken die ons geholpen 
hebben met flyeren en bestellingen 
bezorgen.
Comité Uddel en comité Garderen

Op 26 april jl. ontvingen Beert 
en Wijmie Akster van Comité 
Doornspijk een Koninklijke 
onderscheiding voor hun inzet 
voor Adullam. Al vanaf 1991 zijn 
beiden zeer actief om allerlei 
activiteiten te organiseren om 
gelden in te zamelen voor de 
medemens met een beperking. 
Ook vanaf deze plaats van harte 
gefeliciteerd met de onderschei-
ding en hartelijk dank voor jullie 
betrokkenheid en inzet! 

Krentenbroodactie 
Garderen Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Overkapping op Maasheim

Steun Adullam

Al langere tijd geleden is er een 
plan gemaakt om een veranda 
te plaatsen op het terrein van 
Maasheim in Puttershoek. Deze 
veranda is in de eerste instantie 
bedoeld om bezoek voor de bewo-
ners te ontvangen. Verschillende 
groepen, die zelf maar een klein 
balkon hebben, willen ook graag 
van de overkapping gebruik 
maken om te kunnen eten of 
gezellig bij elkaar te kunnen zit-
ten. Verder willen we chauffeurs de 
gelegenheid geven om in de over-
kapping met elkaar koffie 
te drinken. De vergunning 
is rond en het plaatsen zal 
ongeveer in mei van start 
gaan. 

De catechisanten van 
de Oud Gereformeerde 
Gemeente te Papendrecht 
hebben zich het hele cate-
chisatie seizoen ingezet 

om geld bij elkaar te krijgen voor 
de inrichting van de overkapping. 
Samen met ouderling Blaak heb-
ben Atalia, Robert, Eva, Hannah, 
Sophie en Onno heel veel ver-
schillende acties bedacht zoals 
het verkopen van krentenbrood, 
roomboter/amandelslof en olie-
bollen. Daarnaast zijn er collectes 
gehouden en het collectegeld van 
de jongste groep van de catechi-
santen mocht ook meedoen voor 
Adullam. Ze hebben het mooie 
bedrag van € 3.500 opgehaald en 

verschillende leuke geschenken 
voor de inrichting. Een klok, foto 
en een prachtig gehaakte plaid 
én 35.000 Douwe Egberts punten 
waar we een koffiezetapparaat van 
willen ‘kopen’.

We zijn iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft heel dankbaar 
voor alles wat ze voor Maasheim 
gedaan hebben.

Overkapping op Maasheim
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www.vanreeaccountants.nl 

 

 
 

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

 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP UW CIJFERS. 

Van Ree Accountants biedt advies op maat  voor het  
midden- en kleinbedrijf, voor onderwijs en non-profit 
organisaties.  Als  accountants zorgen we er natuurlijk   
voor dat de wettelijke controles worden uitgevoerd en dat u 
over de juiste (jaar)cijfers beschikt.  Onze frisse kijk op uw 
cijfers levert bovendien verrassende inzichten op.          
Van Ree Finance Consultants onderscheidt zich door  het  
 

 

Kom werken
bij Van Kooten

Groei met
ons mee



Steun Adullam

Rustgevende stoelen 
voor Muiderheim

Gerealiseerd project

Rustgevende stoelen voor Muiderheim
Op DAC Muiderheim hebben we drie 
4-Senses akoestische stoelen aangeschaft. 
De 4-Senses akoestische stoel is een 
innovatieve, akoestische stoel waarmee 
omgevingsprikkels gereduceerd worden. 

Zodra je plaatsneemt in de stoel, ervaar je een 
veilig en geborgen gevoel doordat de stoel zich 
als een cocon om je heen vormt. De stoel heeft 
ingebouwde geluidsboxen waarmee rustge-
vende muziek afgespeeld kan worden. Ook 
heeft de stoel speciale verlichting die in allerlei 
kleuren afgesteld kan worden. Dit alles om een 
ontspannen sfeer te creëren. Deze stoelen redu-
ceren omgevingsprikkels en hierdoor komen 
de deelnemers in hun eigen veilige omgeving 
tot rust. Een hele mooie innovatie om op DAC 
Muiderheim in te zetten waar gewerkt wordt in 
groepen van ongeveer 9 deelnemers. 

Gerwin maakt elke dag gebruik van de stoel. Hij 
vertelt hierover: “Deze stoel is tot zegen en tot 
rust. Je kunt er muziewk in luisteren. Je kunt je 
even afzonderen na alle drukte van werkzaam-
heden. Hiermee verklaar ik de stoel voor de 
groep geopend!”

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

Giftenverantwoording eerste kwartaal 2020

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

1E KWARTAAL 2020

€ 206.187

BEGROOT 

€ 1.088.500
1E KWARTAAL 2021

€ 174.314

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Overige baten: € 23.600

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

1E  KWARTAAL 2021

€ 0

1E  KWARTAAL 2021

€ 26.563
1E  KWARTAAL 2021

€ 35.081

1E  KWARTAAL 2021

€ 26.323
1E  KWARTAAL 2021

€ 48.847

1E  KWARTAAL 2021

€ 13.900
1E KWARTAAL 2020 

€ 500

1E KWARTAAL 2020 

€ 33.809
1E KWARTAAL 2020 

€ 41.646

1E KWARTAAL 2020 

€ 22.969
1E KWARTAAL 2020 

€ 70.493

1E KWARTAAL 2020 

€ 13.170

BEGROOT

€ 100.000

BEGROOT

€ 45.000
BEGROOT

€ 370.200

BEGROOT

€ 120.000
BEGROOT

€ 333.000

BEGROOT

€ 96.600
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Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  |  BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl         Rhenen  |  Barneveld



Tekst: afdeling Personeelszaken Welkom bij Adullam

Beekheim
14 Jorieke ten Voorde - Waggeveld als begeleider 
15 Rianne Bettink - Bank als begeleider
16 Carien Maassen - van den Top als zorgassistent 

Horstheim
17 Marije van Wendel als begeleider i.o. 
18 Marina Witpaard als begeleider i.o.

Wonen Streekheim
19 Janke Noordzij - Bron als begeleider 
20 Ariëtte van der Pligt als begeleider i.o. 
21 Jentje Tuin als begeleider 

KDC De Klimop
22 Margriet van Voorst - van Kolthoorn als begeleider 
23 Rianne Snetselaar als begeleider 

Regelmatig zijn wij nog op zoek naar nieuwe collega’s. 
Ben jij op zoek naar een baan in de gehandicaptenzorg? 

Lees dan meer over ervaringen van medewerkers en houd 
de vacatures in de gaten op werkenbijadullam.nl

Ook werken bij Adullam?

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

Nieuwe 
medewerkers

23

20

10 13129

15 16

11

21

17

22

7 8

18 19

1 3

6

2 4

5

Centraal Bureau
1 Willem de Wolf als applicatiebeheerder 

Kroonheim
2 Irma van den Hoorn - Beens als huishoudelijk medewerker 
3 Corné van Kralingen als begeleider 
4 Gert van den Bosch als begeleider i.o. 
5 Marielle van As als begeleider i.o. 
6 Rosalie van Grootheest als teamleider i.o. 
7 Lisette Snel als begeleider i.o. 

Maasheim
8 Liesbeth Hofman als begeleider 
9 Jarine van de Griend als begeleider
10 Charlotte Visser als begeleider i.o.
11 Jantine van Vugt als begeleider i.o. 
12 Rika Roozendaal als begeleider 
13 Anke Luteijn als begeleider 

14
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       Welkom

4.000 m2 showroom

 
  | Keuken
  | Badkamer

  | Kast
  | Vloer

 Up-to-date met een

@Middelkoop.CulemborgMiddelkoop Culemborg

Beesdseweg 2  | 4104 AW Culemborg | Tel.: 0345 - 51 20 20 | www.middelkoopculemborg.nl

Openingstijden
Maandag: 09:00 - 17:30 uur
Dinsdag:  09:00 - 17:30 uur 
Woensdag:  09:00 - 17:30 uur 
Donderdag:  09:00 - 17:30 uur 
Vrijdag:  09:00 - 20:00 uur 
Zaterdag:  09:00 - 16:00 uur 

Zondag:  Gesloten
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alpabedden.nlWe halen onze inspiratie uit de natuur. Over elk detail is nagedacht!

Maak vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek bij u thuis*.

BEDDEN

Nachtje proefslapen? 
Ervaar een Alpa bed in een van
onze duthutten. 

*Uiteraard veilig volgens de RIVM richtlijnen

Maak kennis 
met Alpa Bedden 

een natuurlijke slaapervaring

Maak kennis 
met Alpa Bedden 

een natuurlijke slaapervaring
BEDDEN

Alpa Slaapsysteem

Bertine Hofman
 Punthorst

  06 - 83 13 88 18
  info@tussendewol.nl
  tussendewol.nl

Willie Rutting 
 Driebruggen 

  06 - 42 15 15 78
  williesimon2@hotmail.com 
  alpabedden.nl

Alijda Paans
IJzendoorn

  06 - 15 53 32 70
  alijdavannifterik@hotmail.com
  alpabedden.nl



Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

25 september 2020:
Anneleen de Heus 
(Beekheim) en Harm 
Tillema

27 januari 2021: 
Janneke de Bruijn (Muiderheim) en 
Thijs-Jan van der Weijden

8 oktober 2020: 
Aline Verzijl (De 

Klimboom) en Hans 
Ploeg

12 maart 2021: 
Hilda van Gurp (Maasheim) en 
Martijn Holleman

4 maart 2021: 
Woudine van de 

Kamp (Kroonheim) en 
Roderick Frens

 Wij zijn getrouwd!

Maasheim 
jubilaris
Als bakker werkt Gerard Bakker al 12,5 
jaar in de bakkerij. Via zelfgemaakte hand 
aan een stok van 1,5 meter werd Gerard 
gefeliciteerd door zijn groepsgenoten, 
helemaal leuk! Ook zijn ouders waren 
van de partij. Natuurlijk was er gebak en 
Gerard kreeg een cadeaubon!

Echte Bakker
Ondanks de corona maatregelen werken de Veld-
heim bakkers nog steeds met alle liefde, geduld en 
netheid aan de taarten die besteld worden! Voor 
Gerard Bakker een precisiewerk!
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Even buurten

Besneeuwd Maasheim
Wat hebben de Windmolen bewoners genoten van 
de sneeuw in februari! Sneeuwballengevechten en 
een busrit door de sneeuw. Dik verdiend na een 
lange periode van quarantaine!

Rianne Kieft – Teunissen, 
administratief medewerker

Willem van Nifterik, 
begeleider

Renske Baan, 
begeleider

Drie medewerkers 
12,5 jaar 

bij Kroonheim

Felicitaties voor 
Johanna
Johanna werkt via Scalabor bij het 
Centraal Bureau om het kantoor 
schoon te houden. Nu zij al 40 jaar in 
dienst is van Scalabor is dit gevierd 
met aanwezige collega’s of die thuis 
via video meekeken. Ook haar bege-
leider van Scalabor was aanwezig. 

Op Molenheim helpt Erik 
elke dinsdag met eten 
koken. Op Streekheim staat 
Elske regelmatig achter 
het fornuis. Beide met veel 
plezier! 

Kokkerellen

Vitamientjes
Ineke Bart heeft het naar haar zin op 
haar werk in de Polle (Maasheim). Laat 
haar maar sinaasappels persen, dan 
zijn haar groepsgenoten verzekerd 
van een glaasje jus d’orange!

Trotse tante
Liza is tante geworden 

en trakteert haar groeps-
genoten op beschuit 
met blauwe muisjes!

50 jaar
Op zijn 50e verjaardag zat 
Jan van Mourik (Beekheim) in 
quarantaine bij zijn familie. Met 
een versierde bus hebben we 
Jan een cadeautje gebracht!
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Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Woonvoorziening  
Streekheim
Staphorst
T 088 238 57 00

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 088 238 56 70

Dependance Kinderboerderij 
Samenzóo 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55

Dependance Activiteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling Kroonheim 
Uddel
T 088 238 58 00

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

Dependance Activiteiten-
boerderij Kroonhoeve 
Uddel
T 088 238 58 97

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede
T 088 238 59 00

Instelling Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Kinderdagcentrum 
De Boei
Puttershoek
T 088 238 61 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Locatie-overzicht

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

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

50

T 0318 622 500  |  Max Planckstraat 27 Ede
www.van-engelenhoven.nl

WIJ DENKEN GRAAG MEE!

BOUW- OF 
VERBOUWPLANNEN?

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



Zie voor meer nieuws www.adullamzorg.nl/nieuws

Kort Adullam-nieuws

Op 8 april jl. is het 
Adullam Atelier 
geopend. De 
bovenverdieping 
van Veldheim is 
omgebouwd tot 
een atelier. In deze 
werkruimte wordt 
kunstzinnige 
dagbesteding 
gegeven, wat 
onder andere 
bestaat uit 
tekenen, 
schilderen, 
boetseren en houtbewerken. Artistiek leider Teus van Middelkoop: 
“cliënten hebben kunstzinnige talenten gekregen. Het is heel mooi 
om deze talenten verder te helpen ontwikkelen.” Mogelijk zal in de 
toekomst ook op andere dagen aan meer cliënten kunstzinnige 
dagbesteding gegeven worden.

Bekijk de openingsvideo via adullamzorg.nl/adullamatelier

Friet eten op Koningsdag is op Kroonheim een traditie geworden. 
Dit jaar waren vier vrijwilligers van comité Garderen bereid te 
bakken zodat alle groepen het eten kon ophalen bij het Theehuisje. 
De bewoners en logés hebben genoten! 

Opening 
Adullam Atelier

Comité zorgt voor friet op Koningsdag

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

Hoofdredactie:
A. Prins

Redactiecommissie:
Jan van Velthuizen  
(voorzitter), Rosanne Baan, 
Hanne-José Huisbrink,  
Woukje Nieuwenhuis-
Doornenbal, Mathilde  
van Roekel.

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

Raad van Toezicht:
drs. R. van Beijnum,  
Rhenen (voorzitter)  
K. Kasteleijn,  
Ouddorp (secretaris)
C.H. Achterberg RA,
Woudenberg
mr. G.B. van Driel RB, 
Dordrecht
J. Tippe AA, Staphorst 
drs. J.M. Verwijs, Ommeren

Raad van Bestuur:
A. Prins, 
Woudenberg

Steun Adullam!
Vanaf een jaarlijkse bijdrage van 
€ 20,- ontvangt u dit kleurrijke 
contactblad viermaal per jaar 
thuis. Om de kosten te drukken, 
geven we de voorkeur aan een 
doorlopende machtiging. Als 
deze niet is afgesloten, ontvangt 
u jaarlijks een acceptgiro ter 
voldoening van het donatiegeld. 
IBAN: NL29 INGB 0004 5368 67
t.n.v. Stichting Steun Adullam, 
Barneveld

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

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

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

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

Oplage: 11.800
ISSN: 2213-3224

Verschijning: 
vier keer per jaar

Vormgeving: 
Spankracht Ontwerpers
Lunteren

Drukwerk: 
De Groot Drukkerij bv 
Goudriaan

Contactblad van Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg

Steun het werk van onze Stichting! 

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

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

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

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.

Adullam is HKZ-gecertificeerd

Colofon
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Ga naar terdege.nl/adullam, bel 055-5390498 of scan de code

  1 jaar

  terdege
+ boek
cadeau

ONTSPANNEN
MET terdege?

Verwachten

Verlangens en vragen
van aanstaande moeders

El ine Zandee-Kranendonk9 789087 184384

Verw
achten

Eline Z
andee-K

ranendonk

Kijk jij er ook zo naar uit om je kindje in je armen te 
kunnen sluiten? Wachtend op je kleine wonder gaat er 
veel door je hoofd. Is mijn kindje gezond? Hoe ziet zijn 
of haar toekomst eruit? Hoe bereid ik me voor op de 
bevalling?

In korte, kwetsbare stukjes worden vragen en verlan-
gens van aanstaande moeders in Bijbels perspectief ge-
plaatst. Het boekje biedt een handreiking om tijdens de 
zwangerschap je gedachten op God te richten. En alles 
wat je nodig hebt van Hem te verwachten. 

Eline Zandee-Kranendonk is moeder in een samengesteld gezin. 

Ze schreef dit boekje rondom de geboorte van haar eerste zoon 

Jonathan.

Hanna Roubos-Nobel

U
IT

G
EV

ER
IJ

 D
E 

BA
N

IE
R

Dit boek is gemaakt voor alle creatieve oma’s, moeders, 

tantes of zussen van de meisjes die graag een mooi kap-

sel dragen! Alle kapsels zijn geschikt voor meiden van 1-14 

jaar. De exclusieve kapseltechnieken die Hanna in dit boek 

geeft, zijn ook toe te passen in kapsels voor volwassenen. 

Stap voor stap, zowel in tekst als in beeld, leert Hanna je 

de leukste kapsels te maken. Behalve kapsels vind je in dit 

boek ook patronen om jouw haarband of haarstrik zelf te 

maken, en de handigste tips en tricks om jouw haren te 

verzorgen. Alles voor een piekfijn resultaat!

Hanna Roubos-Nobel is bruidsstyliste en eigenaar van Hair 

By H. Als kind hield zij al van mooie kapsels creëren, en dan 

mocht zij altijd oefenen bij haar zussen. Dit inspireerde haar 

om dit boek te maken speciaal voor jonge meisjes, en de 

haarstylisten in de dop.

Piekfijn voor klein  |  Creatieve haarcreaties m
aken   H

anna Roubos-N
obel

Creatieve haarCreaties maken met hanna

voor klein

A
an

gespoeld gelu
k

9 789087 184889

De 23-jarige verpleegkundige Lenne Haksteeg verliest haar hart 
aan Lesbos en de vluchtelingen daar als ze tijdens een missie naar 
Lesbos een jonge vrouw bijstaat bij haar bevalling. 
Als Lenne enkele jaren later opnieuw naar het vluchtelingenkamp 
gaat, ontmoet ze daar Shadi, het kind dat ze hielp bij de geboorte 
en dat kort daarna zijn moeder verloor. Het jongetje is inmiddels 
een peuter. Zijn vader Yassin, werkt op de dokterspost als vertaler, 
en probeert zo goed mogelijk voor het kereltje te zorgen.
Hoewel het verboden is om als hulpverlener een relatie aan te gaan 
met een kampbewoner, vat Lenne een steeds diepere genegenheid 
op voor de kleine Shadi, met zijn prachtige donkere krullenbol, 
en zijn vader. Lenne weet heel goed dat een relatie met een vluch-
teling geen toekomst heeft, en daarom sluit ze zich af voor deze 
gevoelens.
Ondertussen is de nood in het kamp zo hoog dat ze zich geroepen 
voelt om hulp van het thuisfront te vragen. De reactie op haar 
noodkreet is overweldigend. Toch voelt Lenne zich – mede door 
de kritische vragen van Yassin – steeds ongemakkelijker bij haar rol 
als hulpverlener. 
Met een hart vol vragen neemt Lenne na een halfjaar afscheid van 
Lesbos en zijn bewoners. Zal ze Shadi en Yassin ooit weerzien? 

Tonja Versluis-Markestein bezocht meerdere 
malen vluchtelingenkamp Moria in Lesbos. 
De ervaringen daar waren de aanleiding voor 
het schrijven van haar debuutroman.  

T
onja V

ersluis-M
arkestein

Een onvergetelijk verhaal 
over ontreddering, hoop en liefde 

op Lesbos. Aangespoeld
geluk

Tonja Versluis-Markestein

Speciaal voor jou stellen we iedere twee weken een fris magazine vol eerlijke interviews, 
verrassende artikelen en mooie foto’s samen. Lees nu een jaar lang Terdege 

voor 8,95 per maand en ontvang één van deze drie boeken cadeau!

P� t.. volg je ons 
al op Instagram 
of Faceb� k?


