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Prachtig het artikel (naast al die 
andere lezenswaardige artikelen) 
40 jaar Adullam, terug in de tijd 
naar Ouddorp, Puttershoek en 
Lunteren. Echte nostalgie, hoe 
het was, hoe het begon. Een 
vrijwilliger die als banketbakker 
al 22 jaar actief is in Puttershoek. 
Het logeerhuis De Mantelienge 
dat in de begintijd volledig werd 
gerund door vrijwilligers. Een man 
die 92 jaar is en nog steeds actief 
als vrijwilliger op Beekheim. Het 
gemeenschappelijke: zorg vanuit 
een Bijbelse achtergrond heeft 
zoveel meerwaarde, liefde voor de 
mensen die bij 
Adullam zorg 
krijgen!

A. Prins
Raad van BestuurJubileum-

vieringen op de 
verschillende locaties
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en zet jouw talenten 
in voor onze cliënten!
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Johannes neemt ons in dit hoofdstuk mee naar een ‘zieken-
huis’. Bij de Schaapspoort van Jeruzalem was een gebouw 
met vijf zalen met in het midden een soort vijver. God zond 
op Zijn tijd een engel die dat water aanraakte. En wie dan 
als eerste in dat water kwam, werd genezen van welke 
kwaal hij/zij ook had. 

Ziekte, we hebben er allemaal mee te maken. Het trekt 
diepe sporen in mensenlevens. Ziekte bepaalt ons niet 
alleen bij onze broosheid, maar bij de oorzaak van elke 
ziekte in deze wereld. Want wij zijn niet geschapen om vol 
ongemakken, pijn en zwakheden door het leven te gaan. 
Maar dat dit er is, is vanwege de zonden. In dat licht wordt 
het een wonder dat er nog ziekenhuizen zijn waar mensen 
voor ons willen zorgen. 

Dat ‘ziekenhuis’ bij de Schaapspoort noemde men 
Bethesda. Een mooie naam voor een ziekenhuis. De 
meest gangbare betekenis is: huis van barmhartigheid. 
Barmhartigheid, een woord dat we vele keren tegen 
komen in het Woord van God. Het betekent: het diepe 
gevoel van liefde en zorg die een moeder koestert over 
haar kind. Maar van die tere liefdevolle zorg is daar in dat 
‘ziekenhuis’ niet veel te merken. In één van die zalen ligt al 
38 jaar een man op een matras. Hij ligt daar te wachten op 
iets, waarvan hij vrijwel zeker weet, dat het nooit meer zal 
gebeuren. Hij had niemand om hem in dat water te laten 
zakken. 

En dan staat er ineens een Mens bij hem, Die oog heeft 
voor hem. Hij stelt de vraag: “Wilt u gezond worden?” Een 
opmerkelijke vraag. Daarom ligt hij toch hier en wacht 
hij reeds38 jaar. Het is ook een ontdekkende vraag. Want 
de Mens die daar bij hem staat is de Heere Jezus. Hij peilt 
met deze vraag de nood en het verlangen van deze zieke 
man. Maar het antwoord dat klinkt, is nog opmerkelijker. 

Die man zegt niet: “Natuurlijk, anders zou ik hier toch niet 
liggen?” Nee, hij zegt: “Heere, ik heb geen mens.” Wat een 
antwoord. Deze man verwacht het alleen van mensen. En 
van Hem Die nu bij hem staat, verwacht hij niets. Hij, Die 
gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. 
En menselijkerwijs gesproken was het verloren voor deze 
man. Ik heb geen mens. Ik heb geen hoop meer. En hij ziet 
niets in Hem Die zo vriendelijk bij hem staat. Maar Jezus 
ziet hem wel. Tussen al die vele zieken die er zijn, zoekt 
Jezus deze man. Juist in deze uiterst hopeloze situatie komt 
Hij met Zijn vraag of hij gezond wil worden. Voor Hem is 
geen ding te wonderlijk, te groot. Geen situatie te hulpe-
loos. Hij is gekomen om te helen, wat totaal gebroken is 
door de zonden. En dat geldt ons allen. Dat we dit toch niet 
langer zullen ontkennen, maar erkennen. 

Hebt u geen mens? En kunt u uzelf niet helpen? Is dat 
de nood in uw en jouw leven? Eén is er, die heden in 
het gewaad van het Woord tot u komt en vraagt: “Wilt 
u gezond worden? Wilt u gered worden?” Zeg het Hem: 
“Heere, ik heb niets,” en belijd het: “En wat ik heb, dat is 
vanwege mijn zonden.” Maar daar u meer mag weten dan 
deze man, en dat is Gods onbegrijpelijke goedheid, bid 
dan: Heere, maar U kunt het. “Denk aan mij toch in genade, 
om Uw goedheid eer te geven.” En als de duivel en uw 
eigen hart zeggen: “Maar zal Hij dat wel willen doen?” O 
waarom zou u twijfelen? Heeft de Heere dit zomaar in Zijn 
Woord laten opschrijven? Ziende op uzelf moet u het belij-
den: het kan nooit om mijnentwil. Maar ziende op Hem, 
Wie Hij is, dan kan het. Want deze HEERE is door goedheid 
aangedreven. Hij is mild in schuld vergeven. En Hij heeft 
beloofd dat wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst 
oneindig groot. Zou het dan voor u niet kunnen? Ik heb 
geen mens. Zie hier De Mens, Jezus Christus. Hij is vol van 
onverdiende, onverwachte liefde en genade voor arme 
schuldige zondaren. 

Overdenking

Ik heb geen mens…Barmhartig is de Heere 

Johannes 5 vs. 6-9a

De Barmhartige Adullam

Ds. W. Nobel
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Bewindvoering
Mentorschap, Curatorschap

Bewindvoeringskantoor Hamming voldoet aan alle kwaliteitseisen van de Rechtbank.

Bewindvoering
Mentorschap, Curatorschap

Kunt u financiële zaken niet meer zelf regelen? 
Bewindvoeringskantoor Hamming ondersteunt en behartigt alle 

financiële en persoonlijke belangen voor personen die dit zelf niet
(meer) kunnen. Wij treden op als bewindvoerder, curator en mentor.
Dit doen wij met persoonlijke betrokkenheid en op een discrete en 
doortastende wijze, waarbij de individuele belangen van de cliënt

altijd centraal staan.

Bewindvoerder | Volgens de wet kan een persoon vanwege een 
geestelijke of lichamelijke toestand, verkwisting of problematische 

schulden onder bewind gesteld worden. De bewindvoerder voert het 
beheer over de financiën en waardevolle goederen.

Mentor | Een mentor behartigt de persoonlijke belangen van iemand 
die dit zelf niet meer kan. Het gaat niet om geld of goederen, maar 
zaken als zorgverlening of begeleiding van bijvoorbeeld demente 
ouderen, psychiatrische patiënten of verstandelijk gehandicapten.

Curator | Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die
financiële en persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

De cliënt is handelingsonbekwaam. 

Bewindvoeringskantoor Hamming is lid van brancheorganisatie VeWeVe. 

Bewindvoering
Mentorschap

Curator

Bewindvoeringskantoor Hamming voldoet aan alle kwaliteitseisen van de Rechtbank.

Hamming Bewindvoering BV 
Postbus 2760, 3800 GJ Amersfoort
Bezoekadres:
Printerweg 14, 3821 AD Amersfoort
T 033 - 4330 885 I www.hammingbewindvoering.nl

Bewindvoering
Kunt u financiële zaken niet meer zelf regelen?

Bewindvoeringskantoor Hamming BV ondersteunt en behartigt alle
financiële en persoonlijke belangen voor personen die dit zelf niet

(meer) kunnen. Wij treden op als bewindvoerder, curator en mentor.
Dit doen wij met persoonlijke betrokkenheid en op een discrete en

doortastende wijze, waarbij de individuele belangen van de cliënt
altijd centraal staan.

Bewindvoerder | Volgens de wet kan een persoon vanwege een
geestelijke of lichamelijke toestand, verkwisting of problematische

schulden onder bewind gesteld worden. De bewindvoerder voert het
beheer over de financiën en waardevolle goederen.

Mentor | Een mentor behartigt de persoonlijke belangen van iemand
die dit zelf niet meer kan. Het gaat niet om geld of goederen, maar
zaken als zorgverlening of begeleiding van bijvoorbeeld demente

ouderen, psychiatrische patiënten of verstandelijk gehandicapten. 
Wij werken voor verpleeghuizen en particuliere instellingen.  Wij wer-

ken in vertrouwen en betrokkenheid voor de persoon.

Curator | Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die
financiële en persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

De cliënt is handelingsonbekwaam.
Bewindvoeringskantoor Hamming is lid van de maatschappelijk georiënteerde
branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en 

inkomensbeheerdersbranchevereniging Horus
Hamming Bewindvoering BV 
Postbus 2760, 3800 GJ Amersfoort
Bezoekadres:  Printerweg 14, 3821 AD Amersfoort
T 033-4330 885 I www.hammingbewindvoering.nl
E info@hammingbewindvoering.nl
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CuratorCurator
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DiaconieënDiaconieën
(Juridisch) advies(Juridisch) advies



Adullam 40 jaar 

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Bij het verschijnen van dit blad, ligt de viering van het 40 jarig jubileum net achter 
ons. In het volgende blad D.V. meer hierover! De bijdragen van cliënten aan de 
jubileumbijeenkomst waren prachtig. Ze zijn van tevoren opgenomen en ik heb zelf 
ook even gekeken bij de opnames. Ze deden het op een prachtige wijze. Ze waren 
helemaal zichzelf en vonden het spannend en tegelijkertijd mooi om te doen. 

Wat een voorrecht dat 
Adullam er 40 jaar mag zijn!” 
In de afgelopen periode is 

dit op verschillende locaties gevierd. 
Collega Janneke Duerink (manager HR) 
heeft ook een aantal vieringen meege-
maakt. Zij geeft onderstaand een aan-
tal van haar persoonlijke indrukken:

“Het jubileum van Adullam mogen we 
in de eerste plaats met onze cliën-
ten herdenken. Het is een zegen dat 
Adullam er al zo lang mag zijn en dat 
we samen van betekenis mogen zijn. 
Elke locatie heeft de jubileumviering 
op een eigen manier ingevuld, pas-
send bij de doelgroep. U leest en ziet 
er meer over elders in dit blad. 

Ik mocht de viering van de locaties 
de Klimop (Zwolle) en de Eliëzerhof 
(Nunspeet) meemaken. Wat is het mooi 
om hier bij te kunnen zijn! Het is in het 
begin best een beetje spannend voor 
de cliënten. Het is een doorbreking van 
de dagelijkse structuur. Andere mensen, 
andere omgeving, andere activiteiten. 
En er worden foto’s gemaakt. Wat is het 
fijn dat de eigen vertrouwde begelei-
ders er zijn, dat geeft een stuk rust. De 
ogen blikken in het begin verwachtings-
vol, maar ook een beetje gespannen. 
Maar daar komt snel verandering in. Na 
de opening op de Klimop, is er muziek-
therapie en daarna een heus spring-
kussen. De ogen stralen en je ziet de 
kinderen genieten. Daarna met z’n allen 
buiten poffertjes eten. Het is echt feest!

Bij de Eliëzerhof is het dubbel feest. 
Want naast het jubileum van Adullam, 
herdenken we hier ook het 12,5 jarig 
bestaan van de Eliëzerhof. En voor 
deze gelegenheid gaan we met z’n 
allen naar het Zuiderzeemuseum! 
Met busjes op pad en bij het museum 
met de boot mee. In het museum is 
genoeg te beleven en te zien. Touwtje 
springen, kegelen, aan het waterrad 
draaien, schapen aaien of gewoon 
alles rustig op je in laten werken. 
Tussendoor een lekkere patat mèt in 
het restaurant. We genieten enorm 
van deze prachtige dag!” 

Dag van de Zorg
40 jaar Adullam, een mijlpaal die niet 
bereikt kon worden zonder al die 
medewerkers die zich met het hart 
inzetten, ook op de momenten dat 
het niet éénvoudig is, zoals tijdens de 
afgelopen corona periode. De Dag 
van de Zorg wordt elk jaar op 12 mei 
gehouden. 12 mei 1820 is de geboor-
tedatum van Florence Nightingale, 
die algemeen wordt beschouwd als 
grondlegster van de moderne ver-
pleegkunde. Voor Adullam is het elk 
jaar de gelegenheid om de medewer-
kers eens extra  in het zonnetje 
te zetten, dit jaar bijzonder 
i.c.m. 40 jaar Adullam. Er 
was keuze uit een aantal 
mooie cadeaus als blijk van 
waardering!

Werken vanuit waarden 
Als Adullam hebben we in de afgelopen 
periode nagedacht en vastgesteld van-
uit welke waarden we willen werken. 
De grondslag waaruit we willen werken 
is Gods Woord. Centraal in ons wer-
ken vanuit waarden geldt de opdracht: 
‘God lief te hebben boven alles en de 
naaste als onszelf’. Voor ons allen geldt 
de opdracht dat we onze talenten die 
we als een gave hebben ontvangen, 
besteden tot Zijn eer en nut van de 
naaste. Dan is niet het belangrijkste of 
we 5 talenten hebben gekregen of 1 
talent. Dan wordt het talent niet in de 
aarde begraven, maar als Gods ons zijn 
genade schenkt, wordt het, als het goed 
is, zichtbaar dat we leven uit Hem. ‘Laat 
uw licht alzo schijnen voor de mensen 
dat zij uw goede werken mogen zien, 
en uw Vader, Die in de hemelen is, ver-
heerlijken.’  (Mattheus 5 vers 16).
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alpabedden.nlBEDDEN

Bertine Hofman

 Punthorst

  06 - 83 13 88 18 

  info@tussendewol.nl

  tussendewol.nl

Alijda Paans

 ijzendoorn

  06 - 15 53 32 70

  alijdavannifterik@hotmail.com

  alpabedden.nl

Nieuw bed? Proefslapen?
Maak kennis met Alpa Bedden een 
natuurlijke slaapervaring

We halen onze inspiratie uit de natuur. Over elk detail is nagedacht!

Maak vrijblijvend een  afspraak voor
een persoonlijk adviesgesprek. 
Bij ons kunt u een bed uitzoeken in 
een rustige omgeving.

BEDDEN
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ToeZicht

Bewaar het goede pand dat 
u toebetrouwd is - 40 jaar Adullam

Mr. G.B. van Driel, vicevoorzitter Raad van Toezicht

De Mantelienge’ was een naam die niet gebruikelijk 
was voor de instellingen van Adullam. De instellin-
gen die er toen waren eindigden ook al op “heim”. 

De naam ‘De Mantelienge’ is bedacht door een Ouddorpse 
familie Grinwis. Mantelienge is eigenlijk een woord uit het 
Ouddorpse dialect dat betekent ‘een beplanting die ter 
bescherming dient van een hofstee of een buiten’. Hoe 
toepasselijk bedoeld voor een logeerhuis met zijn bescher-
mende en verzorgende functie voor de logés die werden 
ontvangen! We zouden door kunnen mijmeren over de 
betrokkenheid van de vele vrijwilligers, over alle activiteiten 
die steeds georganiseerd werden, over de gezellige koffie-
momenten in de Ouddorpse huiskamers, over de weekslui-
tingen en over de noodzakelijke sluiting en verhuizing naar 
Puttershoek zo’n jaar of 6 geleden. We doen dat niet. Dit 
jaar zal ongetwijfeld nog meer over het jubileum gepubli-
ceerd worden.

Veranderd
Veel is ook in bestuurlijk opzicht al die jaren ver-
anderd. In de beginfase vormden de pioniers een 
bestuur en gingen met Gods hulp aan de slag. Nu 
is er een Raad van Bestuur en een Raad 
van Toezicht die niet minder Gods hulp 
nodig hebben in de uitoefening van 
de taken hen opgelegd. In de begin-
fase was er een bescheiden begro-
ting die bestond uit inkomsten uit 
de achterban, nu is er een exploi-
tatiebegroting van meer dan 30 
miljoen en nog steeds een gulle ach-
terban. Zorgen waren er toen en zor-
gen zijn er nu ook nog. Mijn collega 
RvT-lid, Mr. G.B. van Driel, schreef er 
in het vorige blad al over.

Christelijke leer
Een pand ons toebetrouwd. Paulus schrijft erover aan 
zijn geestelijke zoon Timotheüs in zijn tweede brief aan 
Timotheüs, hoofdstuk 1: 14. Dat pand was en is de gezonde 
Christelijke leer die Timotheüs was toevertrouwd in zijn 
doop en opvoeding en die ook ons is toevertrouwd. 
Beseffen we nog wel wàt ons is toevertrouwd en hoe gaan 
we daar mee om in ons eigen leven, maar ook in de dage-
lijkse praktijk bij Adullam? Dan hebben we het over de 
identiteit van de organisatie Adullam. Een identiteit die vrij-
wel altijd op enigerlei wijze op de agenda van de Raad van 
Toezicht staat dan wel tijdens een vergadering expliciet aan 
de orde komt. Nog onlangs spraken we daar indringend 
over met elkaar toen we het hadden over de ontwikkeling 
van een verbeterd model van onze waardencirkel om die 
nog beter te funderen op Gods Woord.

Hartelijke verbondenheid
Nu zegt Paulus dat het bewaren, het bewaken 

moet geschieden door de Heilige Geest Die 
in u woont. Dit is een heilige roeping voor 
Timotheüs en ook voor ons. Dat behoedt ook 

voor dode orthodoxie die altijd op de loer 
ligt. We hebben dan genoeg aan de leer. 

Zuiver in de leer is goed en zelfs een eis, 
laten we dat voorop stellen, maar er 

is zoveel meer nodig. De hartelijke 
verbondenheid aan die leer, de 

gezonde woorden, behoort er 
te zijn en die is er wanneer er 
leven is uit en door Christus 

Jezus. Dat leven in Hem wen-
sen we iedereen die betrokken is bij 

Adullam van harte toe.

Een jubileum van 40 jaar. Dat is een hele periode en daarbij vermenigvuldigen 
de gedachten. Die gaan dan terug naar zo’n 30 jaar geleden toen eind juni 1992 
Logeerhuis De Mantelienge in ons dorp (Ouddorp) in gebruik werd genomen. De 
Mantelienge was een initiatief van de diaconie van de Hervormde Gemeente van 
Ouddorp. Op de plek van een voormalig diaconiehuisje verrees een prachtig pand, 
bedoeld om te logeren en zo ouders wat verlichting te geven. 

Adullam Contact   |   7



Tekst Anne Rebel - Lodder. Beeld: Jozelyn Vuik en Alette Haag

40 jaar Adullam:  aflevering 2

Bakkerij Maasheim
“Morgen om 7 uur ga ik weer naar Bakkerij Maasheim,” ver-
telt de 79-jarige heer Theo Blom, banket- en broodbakker. 
Nog steeds is hij als vrijwilliger een dag in de week actief voor 
Adullam. Vorige week zelfs twee keer, want er waren bonbons 
nodig en Blom weet hoe ze gemaakt moeten worden. 

Terug in de tijd naar Ouddorp,   Puttershoek en Lunteren

Ouddorp, Lunteren, ook 
daar had Adullam in haar 

beginperiode voorzieningen. 
In dit artikel gaan we terug in 

de tijd en laten we vrijwilligers 
aan het woord die betrokken 

waren bij de Bakkerij in 
Puttershoek, Logeerhuis De 

Mantelienge in Ouddorp en de 
logeervoorziening Veluweheim 

in Lunteren. Hoe was het toen 
bij Adullam? En hoe is het nu? 
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40 jaar Adullam

40 jaar Adullam:  aflevering 2

22 jaar
Blom is vanaf 1999 betrokken geweest 
bij de bakkerij. Dat zou voor 3 maan-
den zijn ‘om de boel op gang te hel-
pen’. Maar het werd 22 jaar en hoopt 
in december afscheid te gaan nemen 
van de bakkerij, om meer voor zijn

vrouw thuis te kunnen zijn.  een 
einddatum is op het moment van 
schrijven nog niet in zicht. Althans, 
in augustus hoopt Blom 80 te wor-
den. Of hij dan gaat stoppen? 
“Ik kijk dan naar mijn gezondheid 
en mijn vrouw natuurlijk.”

Vlaaien, appeltaarten 
Bakker Theo/Blom raakt betrokken bij 
de bakkerij, dat toen nog Waardheim 
heette, omdat hij door omstandighe-
den arbeidsongeschikt is geraakt. Hij 
zou het banket verzorgen, vlaaien, 
appeltaarten, sprits, speculaas, cake, 
kruidcake, een andere vrijwilliger zou 
brood bakken. In 2016 verhuist de 
Bakkerij naar Maasheim, Puttershoek. 

Schatjes
Tegenwoordig bakt Theo zowel brood 
als banket. Morgen staan bolletjes en 
appeltaarten op de bestelling. “Ik doe 
het werk met liefde. Er zijn er drie met 
het syndroom van Down, nou dat zijn 
schatjes, hoor.” 

Terug in de tijd naar Ouddorp,   Puttershoek en Lunteren

H“Het mooiste 

wat ik er doe? 

Bruids taarten 

maken”

Theo Blom

Adullam Contact   |   9



“Het mooiste wat ik er doe? Bruids-
taarten maken. Ik draai zelf de roosjes 
en leer dat de andere deelnemers 
ook aan. Maar appeltaarten, mon-
chou taarten en kwarktaarten doe ik 
ook graag.” 

Dynamisch
“Tegenwoordig is het hectischer in 
de bakkerij dan vroeger. Dat komt 
door de tijd. Soms horen we pas ‘s 
morgens wie komt, vroeger was het 
allemaal rustiger, meer gestroom-
lijnd. Er zijn nu ook meer personeels-
wisselingen. Want vrouwen, ja, die 
komen nu gewoon weer terug als ze 
kinderen hebben gekregen.”

Voor doen 
“Ik doe alles samen met de cliën-
ten. Ik maak de appeltaarten, zij 
schillen de appels. Zo werkt dat. 
En je moet het voor blijven doen. 
Dat niet de kwarkvulling onder-
tussen staat op te stijven terwijl 
ze nog de andere bakspullen 
moeten zoeken. En ze leren goed 
hoor. Ik hoop dat er een vaste 
banketbakker kan komen op de 
bakkerij, die is er nu niet. Iemand 
die er dagelijks is en alles over-
ziet. Ik zou tegen iedereen willen 
zeggen: ‘Overweeg het.”

Meneer Blom in de bakkerij van Maasheim.
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Persoonlijke wens 
bakker Theo
Gefeliciteerd met het 40 
jarig jubileum van Adullam. 
Ik hoop dat Adullam nog 
vele jaren deze zorg mag 
leveren. Ik wens jullie alle-
maal het beste toe!

Logeerhuis 
de Mantelienge
Als in 1992 in Ouddorp De 
Mantelienge wordt gebouwd, 
verschijnt een oproep in de 
kerkbode voor vrijwilligers. 
Mevrouw Grinwis meldt zich 
aan. “Ik maakte schoon, paste 
op de logees en zorgde dat de 
boodschappen in huis waren. 
Het was een prachtige tijd. Ons 
logeerhuis werd in de begintijd 
volledig gerund door vrijwilligers,” 
vertelt de nu 59-jarige. 

In 2019 stopt ze met vrijwilligerswerk 
omdat dit niet meer te combineren 
valt met haar baan als verzorgende-ig 
bij demente ouderen.  

Erop uit met cliënten
De zorg was vroeger wel anders dan 
in latere jaren, concludeert mevrouw 
Grinwis. “De logees die vroeger kwa-
men, waren behoorlijk zelfstandig, 
excursies waren normaal. Ik heb wat 
rondgereden op een rolstoelfiets, het 
hele dorp heb ik gezien. 

Ook gingen we vaak naar het strand, 
op de fiets ja, en dan ging ik mee als 
begeleiding.” 

Als de Mantelienge in 2016 verhuist 
naar Maasheim en De Zeekade, wordt 
de zorg anders. “Bewoners hadden 
meer zorg nodig, maar omdat ik een 
zorgachtergrond heb, was dit voor mij 
geen probleem. Ik startte om zeven 
uur en dan hielp ik met de bewoners 
uit bed halen, douchen en met de 
maaltijd. Ook dat vond ik mooi werk 
om te doen. Ik ging met ze naar de 

40 jaar Adullam

T“Toen mijn man 

overleed, was er een 

bewoner die zei: 

we zullen voor je 

bidden hoor”

Mevrouw Grinwis

Meneer Blom samen met een deelnemer.
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kerk, soms zelfs alleen met een groep 
want ik heb ook een EHBO-diploma.” 

Rommelig
Verschil met vroeger is er absoluut, 
zegt mevrouw. Maar zowel de eerste 
jaren als de laatste jaren hebben hun 

bekoring. “Vroeger met al die vrijwil-
ligers was het soms wat  rommelig. 
Soms belden ze me ’s avonds, dan 
waren er zoveel zieken, dan zeiden 
ze: ‘De hele douche is vies van het 
overgeven. Kun je komen helpen? 
Dan stapte ik in de auto en dan ging 

ik. Naarmate er meer vaste krachten 
kwamen, kwam er ook meer struc-
tuur. Dat is op zich een goede zaak 
natuurlijk, evenals het werken vanuit 
het ASBM-model. Vroeger deden we 
dingen meer op gevoel. Nu kijken we 
sterker naar de behoeftes van elke 
cliënt afzonderlijk.”

“We bidden voor je, hoor”
“Ik heb ontzettend mooie jaren 
gehad. Toen mijn man overleed, was 
er een bewoner die zei: we zullen 
voor je bidden hoor. Nou, als je dat 
uit de mond van iemand met een 
beperking mag horen, dan doet je 
dat gigantisch goed. Ik weet dat 
gewoon nu nog.” 

“We hebben verdrietige tijden 
gehad, als we bewoners grafwaarts 

moesten dragen. Dat was zo erg. En er 
waren blijde tijden. Wanneer er perso-
neel trouwde, dan gingen we stan-
daard met de bewoners de hele dag 
mee. Mijn hele leven was verweven 
met Adullam.” 

I“Ik ga ook altijd 

wel even naar 

de cliënten toe 

en dan maak 

ik een praatje”

meneer Kolthof

Mevrouw Grinwis ontvangt een bedankje.
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Woonvoorziening 
Veluweheim
92 is meneer Kolthof, en nu, na 
24 jaar verricht hij nog steeds 
vrijwilligerswerk voor Adullam. 
In 1998 begint hij als klusjesman 
op Veluweheim (en ook op 
Maanderheim en Borchheim). 

Is een wasmachine defect, dan wordt 
meneer Kolthof geroepen. Moeten 
de knotwilgen worden gesnoeid, 
ook daar draait hij zijn handen niet 
voor om. Een à twee dagen per week 
is er altijd wel wat te doen. Later 

in 2013, als Veluweheim verhuist 
naar Beekheim, gaat hij verder op 
Beekheim. Nu komt Kolthof hier nog 
steeds. “Ja, ik mag graag wat doen 
hoor. Ik lees Ton Kool elke veertien 
dagen voor, dat vindt hij fijn,” vertelt 
hij. Van bomen snoeien komt niet 
meer op zijn leeftijd. En een duik in de 
meterkast behoort ook tot de verle-
den tijd.

Hoewel hij daar nog een grappig voor-
val meemaakte, vertelt hij lachend. 
“Een keer waren de stoppen gespron-
gen en dachten we dat we het hadden 
verholpen. Toen probeerden mijn maat 
en ik een lampje in de fitting te doen 
en wat gebeurt: PANG de hele boel 

vliegt eruit. Een bewoner die stond te 
kijken, dat was een beetje een obsti-
naat type, die zei: “Wat zei ik?! Dit was 
de laatste waarschuwing!” En hij holt 
weg. Dat voorval kan ik me nog steeds 
herinneren,” zegt hij breed lachend. 

“Ik vond en vind het altijd gezellig om 
naar Adullam te gaan. Ik ga ook altijd 
wel even naar de cliënten toe en dan 
maak ik een praatje. Meestal staan ze 
daar wel voor open. Ik heb ook jaren-
lang de bus gereden, daar had ik ook 
plezier in. Of er verschil is met vroe-
ger? Ik zie de bewoners ouder worden. 
Een groot deel van degenen die ik 24 
jaar leerde kennen, leeft nog steeds. 
Die ken ik goed natuurlijk.”  

40 jaar Adullam

Meneer Kolthof en Ton.

Adullam Contact   |   13



14

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

Buurtlaan West 103, 3905 JN  Veenendaal
T 0318 51 14 14  |  E info@hendriksentegels.nl
I www.hendriksentegels.nl

DÉ SPECIALIST 
IN TEGELS & VLOEREN

KERAMISCH PARKET, WAND- EN VLOERTEGELS 
PVC EN LAMINAAT • UITGEBREIDE SHOWROOM

Met de mogelijkheid tot het plaatsen van vloeren



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

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Mijn naam is Joost Bisschop, een enthousiaste jongen van 5 jaar. Ik ben in maart 2022 gestart op het 
Kinderdagcentrum De Klimop, dus ik ganog niet zo heel lang naar mijn nieuwe ‘school’. Wat zag ik veel nieuwe 
dingen de eerst dagen! Ik vond het interessant om alles te ontdekken en te kijken wat er allemaal op 
mijn nieuwe school te beleven valt. Inmiddels heb ik mijn plekje al meer gevonden en geniet ik met 
volle teugen. Ik speel met van alles op de groep en ook buiten. Ook ren ik graag over het plein.

Weet u wat ik ook zo leuk vind? Als de juf mij een boekje voor leest; daar kan ik dan fijn naar luisteren 
en kijken. Iedere dag hebben we een vast programma, zo weet ik wat er komt die dag. We werken aan 
de hand van thema’s en ondertussen leren de jufs mij van alles. De hele dag ben ik druk bezig en aan 
het einde van de dag ben ik dan vaak wel een beetje moe, hoor. Maar het was vaak een fijne dag.

Ik ben gek op trekkers en alles wat aan machines bij een boerderij hoort! Heeft u misschien zo’n 
mooie kaart voor mij met iets er op wat hoort bij de boerderij? 

Mijn adres is: Oude Rijksweg 434 C, 7951 GV Zwolle

Joost Bisschop

Ik ben Joas Kuiper, een stoere jon-

gen van 4 jaar.  Sinds 2021 ga ik 

naar Kinderdagcentrum De Klimop 

in Zwolle. Daar heb ik het goed 

naar mijn zin. Op het KDC doen we 

iedere dag activiteiten waarvan 

ik veel leer, ik vind dit leuk en doe 

enthousiast mee. Ik heb al zoveel 

geleerd dat ik over een poosje 

al naar school kan. Soms vind ik 

nieuwe dingen spannend, maar doordat we activiteiten her-

halen wordt het steeds wat minder spannend. Ook spelen we 

op de groep tijdens een vrij moment. Ik speel dan samen met 

mijn groepsgenootje met de blokken, we maken een trein-

spoor of we zijn koks in het keukentje en soms rollen we over 

met een auto. 

Weet u wat ik ook zo leuk vind?  Allerlei voertuigen, zoals trei-

nen, politie- en brandweerauto’s, bussen en trekkers Wanneer 

ik met de grote bus naar het De Klimop ga, zie ik van alles 

rijden, zo leuk!

Ik zou het heel leuk vinden om kaarten met deze voertuigen 

door mijn brievenbus te krijgen. 

Mijn adres is:  Oude Rijksweg 434 D, 7954 GV Zwolle

Joas Kuiper
Mijn naam is Elian Compagner, een lieve en vrolijke 
jongen van 3 jaar.  Twee dagen per week ga ik naar 
Kinderdagcentrum De Klimop. Ik geniet van het 
werken en ook het spelen, zoals voelen met zand, 
samen met de juf of groepsgenootjes overrollen 
met een bal,  kijken en voelen in een boekje met 
mooie platen, bouwen met duplo blokjes.

Wat ik al geleerd heb op De Klimop: werken aan 
tafel. Wanneer de ‘’thema-bak’’ op tafel komt, weet 
ik dat er iets nieuws komen gaat. Wanneer we klaar 
zijn, help ik mee de spullen in de bak te doen. Knap 
hé?! Aan het einde van de activiteit zingen we een 
liedje en klappen we in de 
handen, ook ik klap dan 
enthousiast mee.

Trekkers vind ik heel mooi 
en stoer. Mag het een mooie 
gekleurde (voel) kaart zijn, die 
ik goed kan bekijken?

Mijn adres is:
Oude Rijksweg 179 
7951 ED Zwolle

Elian Compagner
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(Web)shoppen bij Adullam

Tekst: Manouk Blankespoor. Beeld: Adullam

Om de deelnemers zoveel mogelijk het ‘gewone leven’ te 
laten ervaren, wordt er meer en meer gezocht naar beteke-
nisvol en passend werk. Werk dat aansluit bij de behoeften 
van de deelnemer en bijdraagt aan het aanleren van ver-
schillende vaardigheden. Werkritmes zijn herkenbaar en zor-
gen voor structuur. Daarnaast is het werk zingevend omdat 
deelnemers zich door het werk kunnen onderscheiden 
en door hun werk iets kunnen betekenen voor een ander. 
Daarom hebben de diverse DAC’s (Centra voor Werk en 
Dagbesteding) hun creativiteit de vrije loop gelaten en daar 
komen de leukste, maar ook lekkerste producten uit voort! 
Om de producten van onze cliënten bij een breder publiek 

aan te kunnen 
bieden is de webshop 
‘Speciaal van mij’ in het 
leven geroepen. De producten 
worden op verschillende locaties gemaakt en in het distribu-
tiecentrum in Krimpen samengevoegd. Op deze manier kunt 
u in één pakketje bijvoorbeeld producten vinden die op ver-
schillende locaties gemaakt of verpakt zijn. Zo maakt u met 
één aankoop deelnemers op meerdere locaties blij!

De webshop ‘Speciaal van mij’ wordt voor 100% gerund 
door de deelnemers op de locatie in Krimpen. Zo is de één 
elke dag bezig om de voorraad bij te houden en deze waar 
nodig aan te vullen door op tijd producten te bestellen bij 
de andere Centra voor Werk en Dagbesteding. De ander 
gaat mee om de ingekochte artikelen met een bus op te 
halen, want hij of zij vindt ‘handel halen’ heel boeiend en 
interessant en steekt graag zijn handen uit de mouwen om 
de bus vol te krijgen en vervolgens alles weer netjes af te 
leveren in Krimpen. De derde is juist heel secuur in het vul-
len van de magazijnstellingen met de ontvangen nieuwe 
voorraad. Nog een ander kan heel goed bestellingen verza-
melen en afvinken, of is juist heel goed in het inpakken en 
bestickeren van de pakketjes die naar klanten gaan. Waar 
nodig worden taken in eenvoudige instructies vertaald, 
bijvoorbeeld met picto’s. Zo kunnen alle producten én 
diensten met recht ‘Speciaal van mij’ genoemd worden. Het 
assortiment wordt steeds uitgebreid en aangepast, zodat 

Producten die met extra veel liefde en aandacht gemaakt zijn, 
vragen om een eigen webshop! Op de diverse centra voor Werk 
en Dagbesteding binnen Adullam worden de mooiste en meest 
verrassende producten gemaakt. Tot nu toe werden de producten 
alleen op locatie verkocht. De nieuwe webshop, die de naam 
‘Speciaal van mij’ draagt, maakt het mogelijk om deze 
producten aan een groter publiek aan te bieden. Een 
cadeautje voor een ander (of voor jezelf) en een grote 
glimlach bij onze deelnemers! 
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we voor iedere gelegenheid en met regelmaat nieuwe 
producten kunnen aanbieden. Een afwisselend en aantrek-
kelijk actueel aanbod dus! Alles draait om het uitgaan van 
mogelijkheden en niet van beperkingen.

Atelier ’t Kroontje
In een karakteristiek monumentaal pand in Uddel maken 
onze deelnemers mooie en creatieve producten. Elke 
deelnemer kan in atelier ‘t Kroontje op zijn/haar niveau 
meedoen en aan de verschillende werkzaamheden. Dit 
kan variëren van het maken van heerlijk ruikende zeep en 
bruisballen, tot het maken van allerlei soorten kaarsen, 
slingers, onderzetters of sleutelhangers. Er worden dus 
veel uiteenlopende producten gemaakt, wat zorgt voor 
afwisselend werk. Iedereen helpt mee, want er is genoeg 
te doen! De een sjouwt dozen, de ander zet alle spullen 
voor de producten klaar. Anderen schuren en verven ver-
schillende houten producten en weer iemand anders zet 
alles neer in het winkeltje en helpt bij het afrekenen. Zo 
kunnen alle deelnemers bijdragen op hun eigen manier. 
Voorheen werden de producten alleen op locatie in het 
eigen winkeltje verkocht, maar vanaf nu zijn ze dus ook 
verkrijgbaar via de webshop ‘Speciaal van mij’.

Vers uit eigen bakkerij
Op een aantal locaties zijn onze cliënten druk met het 
bakken van de lekkerste taarten, cakes en koeken. Deze 
bakkerijen krijgen allemaal een eigen webshop waar de 
producten besteld kunnen worden. Voorheen kon dit 
telefonisch of via de mail, maar op deze manier wordt het 
bestellen een stuk makkelijker! Bakkerij Veldheim is de eer-
ste locatie die op deze manier hun producten presenteert. 
De bakkerijen van Maasheim (De Likkepot), Horstheim en 
de Eliëzerhof hopen ook dit jaar hun webshopdeuren te 
kunnen openen. Hier is al wel te bestellen via de mail of 

telefonisch. We wijzen u graag op het vernieuwde assorti-
ment van Bakkerij Horstheim, dat zeker de moeite waard is 
om eens te bekijken en met name te proberen! Probeer bij-
voorbeeld eens de bokkenpootjestaart of een lekkere appel-
cake. Sommige baksels passen zelfs door de brievenbus en 
zijn dus erg leuk om als verrassing naar iemand te versturen.

Het team
Het webshop-projectteam bestaat uit een aantal mensen. 
Allereerst Willeke de Vos, die als trekker van het overkoe-
pelende verkoopteam verantwoordelijk is voor het assor-
timent en het verpakking- en verzendmateriaal. Denken 
vanuit de klant staat hierbij centraal, maar ook wordt er 
gekeken naar de maakbaarheid en verzendbaarheid van 
de producten. Daarnaast Jan van Velthuizen die vanuit 
de afdeling Communicatie ervoor zorgt dat alles er gelikt 
uitziet. Vervolgens Pieter Kleinjan en Geanne de Vries die 
alles op de locatie in Krimpen hebben georganiseerd en 
er samen voor zorgen dat ook daar alles soepel verloopt. 
Jaap Brand is de overkoepelende projectcoördinator van de 
nieuwe Adullam webshop.

Speciaal van mij

Draag direct 
bij aan de participatie 
van onze deelnemers 
in de samenleving.

Bestel nu in de speciaal 
van mij webshop de 
prachtige artikelen 
gemaakt door onze 
eigen cliënten!

Adullam 
treedt verder 
naar buiten!

speciaalvanmij.nl
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op De 10 Domeinen met Yona
Media bewustwording 

“Wij stimuleren om de telefoons in 
de huiskamer weg te doen en deze 
te gebruiken op de eigen kamer. Zo 
kunnen ze contact houden met hun 
familie en zoveel mogelijk het dage-
lijks leven ervaren. Maar online schui-
len ook gevaren. Hoe wapenen we 
hen hiertegen? Het zijn geen kinde-
ren meer maar bijna allemaal wilsbe-
kwame, volwassen mensen, met een 

grote mate van zelfstandigheid. Samen 
met Simone Achterberg, stagiair ortho-
pedagogiek, nodigt Reindert Yona uit 
om met elkaar van gedachten te wis-
selen over mediagebruik. Voor Simone 
past het mooi bij haar studie om zich 
bezig te houden met het thema seksu-
aliteit en media in de gehandicapten-
zorg. “Een mooie, zingevende avond,” 
vat Simone de sfeeravond samen.

Nadenken
Welke apps gebruik je? Hoe lang zit 
je achter je laptop? Wat moet je doen 
voordat je een filmpje op Youtube 
aanklikt? Heb je een open Facebook 
account? Deze vragen lieten de bewo-
ners bezinnen op hun mediagebruik. 
Reindert: “Ze gingen nadenken over 
hoe lang ze achter hun scherm bezig 
zijn. Er ontstond een leuke interac-
tie tussen Yona en onze bewoners. 
Naderhand heeft een aantal van hen 
sommige apps verwijderd.” 

Vrijlaten
“Wettelijk kunnen wij als begelei-
ders geen beperkingen uitoefenen 
op het mediagebruik van bewoners. 
Wij kunnen wel werken aan gewe-
tensvorming en bewustwording door 
naast de cliënt te gaan staan en deze 
te ondersteunen wanneer het media-
gebruik uit de hand loopt. Het past 

De huiskamerdeur kiert open. Een bewoner komt nog 
even binnen voordat hij naar bed gaat. Afwachtend kijkt 
Reindert Koetsier, begeleider op De 10 Domeinen, hem 
aan. “Alles van de duivel is eraf hoor…” zegt de man. 
Reindert: “Dat zijn mooie momentjes. De sfeeravond 
over gezond mediagebruik heeft zeker bewustwording 
teweeggebracht. Deze avond werd gehouden met Barbera 
Bakker-Lodder van Yona, de organisatie die jongeren helpt 
om op een gezonde manier met internet om te gaan.”

Media bewustwordingTekst: Anne Rebel - Lodder. Beeld: Reindert Koetsier en Simone Achterberg

W“Wanneer je deze bewoners 

uitlegt, dat ze opschuiven 

in hun denken als ze 

wereldse influencers volgen, 

dan zie je hen schrikken”

Barbera Bakker-Lodder

Simone Achterberg samen met bewoner Bart Wiggemansen.
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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

 AUDIT & ASSURANCE  |  ACCOUNTANCY  |  BELASTINGEN  |  CONSULTANCY 
ALPHEN AAN DEN RIJN  |  BARNEVELD  | DRECHTSTEDEN | GELDERMALSEN  |  LEERSUM  |  NIEUWEGEIN  |  ZWOLLE 

 

 

 

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  
 

 



ook binnen het ASBM-model om 
de nabije ander te zijn die voor de 
bewoner klaar staat.” 

Bewustwording en gewetensvorming 
kwamen dan ook zeker tot stand tij-
dens de avond met Yona. Wat zou je 
kunnen doen voordat je een filmpje 
op Youtube bekijkt? “Bidden,” zegt een 
cliënt openhartig. Maar dat er ook 
nepaccounts bestaan op Facebook 
van mensen die je verleiden tot din-
gen waar je spijt van kunt krijgen, 
daar heeft niet iedereen weet van.

Ouders
Of dit nog leidt tot acties vanuit 
de kant van ouders en/of wettelijk 
vertegenwoordigers? Teamleider 
Hendrikje Balder denkt van niet. 
“Deze volwassenen willen zelf hun 
keuzes maken en niet als een kind 
behandeld worden. Apps voor 
schermtijd of apps om sites te blok-
keren passen niet bij hen. Zij willen 
zich niet gecontroleerd voelen. Ook 
al zou dat soms beter zijn omdat 
deze mensen wel prikkelgevoeli-
ger zijn. Wij zien de meerwaarde in 
het aangaan van het gesprek. Daar 
hebben we vanuit Yona genoeg 

handvatten voor gekregen. En we 
moeten zorgen voor voldoende zin-
gevende activiteiten, om te voorko-
men dat ze uit verveling internet op 
gaan. Misschien dat we Yona nog een 
keer uitnodigen, want enthousiasme 
om mediagebruik aan banden te leg-
gen, dat is er wel.” 

Een telefoon die er niet is
Barbera Bakker-Lodder, Yona: “We 

denken graag met Adullam mee in hoe 
ze bijvoorbeeld lege tijd van cliënten 
op kunnen vullen. Een goed streven is 
om te werken aan een ritme waarbij 
de telefoon er in principe niet is, maar 
die gepakt wordt op vaste momen-
ten. Een idee is bijvoorbeeld om op 
een bepaalde tijd alle smartphones in 
de Yona-box te doen. Zo voorkom je 
dat ze er ’s avonds te lang mee op hun 
slaapkamer mee bezig zijn.” 

“Wanneer je deze bewoners uitlegt, 
dat ze opschuiven in hun denken als 
ze wereldse influencers volgen, dan 
zie je hen schrikken. Als zij er echt 
behoefte aan hebben, dan is het 
mogelijk om met de diensttelefoon 
hun schermgedrag te volgen. Daar 
moeten zij zelf wel toestemming 
voor geven. Wellicht vinden som-
mige cliënten het idee fijn dat er toch 
iemand meekijkt.” 

Media bewustwording
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Ik ben ...
Hoi allemaal, mijn naam is Taco Schaap 
en ik ben 22 jaar. Ik werk in de Bakkerij op 
Maasheim. Daar bak ik heerlijke taarten en 
ook kleine gebakjes. Ik geniet ervan als 
alles er mooi verzorgd uitziet. Aan het 
einde van de dag maak ik de Bakkerij 
goed schoon, dat vind ik belangrijk. 
Verder houd ik van voetballen en 
van dieren (ik heb wel eens koeien 
gemolken) en maak ik graag 
grapjes. Ik hoop dat ik nog 
lang op de Bakkerij mag 
werken. Groetjes van 
Taco!
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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



De ballonnen hangen, de kinderen komen binnen. Na de 
dagopening kregen we drinken met een stukje taart. 
Met de vakantie opvang en het KDC genoten we van 
verschillende spelletjes. Elke groep mocht ook op het 

springkussen. Tussen de middag genoten we van 
patat met een snack. ‘s Middags kwam er een ballon-
nenman, wat maakte hij mooie ballonnen! De kinde-
ren mochten zelf een figuur kiezen. Eind 

van de dag genoten we nog van een 
heerlijk bakje ijs met slagroom.

Viering jubileum

Jubileum viering 

de Klimboom

APRIL

29
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Vandaag 21 april vierden wij het jubileum van het 
40- jarig bestaan van Adullam. We vierden dit met 
beide groepen, Regenboog en Zonnestraal. Wat 
begon onze dag al mooi! We zagen en voelden 
allemaal de heerlijke zon. Bij ons waren Janneke 
Duerink-Folmer en Corry Boogaard ook aanwezig. 
Zij hebben deze dag met ons mee beleeft en hier en 
daar een helpende hand geboden. 

Tijdens de dagopening stonden we stil bij het ver-
haal van Dankdag. Er werd verteld over hoe goed de 
Heere is voor Adullam en dat al 40 jaar lang. Hij geeft 
al 40 jaar begeleiders die hun werk mogen doen, 
eten en drinken en allerlei voorzieningen voor men-
sen met een beperking, Bovenal geeft Hij ons iedere 
dag zijn Woord en heeft de Heere mannen de kracht 
gegeven om onze een christelijke stichting op te 
richten. Hier hebben we de Heere voor gedankt.

Vervolgens hebben we allemaal op onze eigen 
groep drinken en koek gekregen. Hier hebben we 
van gesmuld. We moesten snel zijn, want de muziek-
therapeut stond al te wachten. We hebben van haar 
een groepsactiviteit aangeboden gekregen. Samen 
hebben we liedjes gezongen over allerlei thema’s en 
ook had zij veel verschillende instrumenten bij zich, 
die mochten wij gebruiken en zo konden we 
samen met de piano een mooi muziek-
stuk maken. We deden daarbij ook nog 
een spelletje. Als de muziek stopte 
moesten we heel stil zijn en daar 
deden we ijverig ons best voor. 
Op de Regenboog vonden we 
het ook fijn om de beleving van 
de Gitaar te voelen. We mochten 

dan samen met de muziekthe-
rapeut op de gitaar spelen.

Daarna keken we uit het raam 
en stond er een groot springkussen voor ons, daar 
hebben we van genoten. Samen springen en de 
gezelligheid van de juffen die ons daarbij ons aan-
moedigden. Wat konden we hoog springen en we 
rolden soms zomaar over elkaar heen. Plezier!

Toen de juffen ons weer de schoenen hadden aange-
daan, stonden er twee grote tafels klaar in de warme 
zon. Hier hebben we poffertjes en pannenkoeken 
gegeten, heerlijk met suiker en stroop.
We smulden er van! De suiker en de stroop werden 
veelvuldig gebruikt. We hebben heerlijk lang aan 
tafel gezeten in de zon.

Na het eten was het tijd om te rusten, we hadden 
een heel drukke morgen gehad en nu vonden we 
het fijn om uit te rusten. Toen we allemaal uitgerust 
waren kregen we een lekker ijsje!

Wat hebben wij een gezellig 
dag gehad. We waren 
blij dat we dit alles 
mochten vieren.  
Bij ons was het 
groot feest!

Jubileum viering 

de Klimop

APRIL

21
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Viering jubileum

Op woensdag 4 mei was het dan zo ver! Op de 
Eliëzerhof vierden we dat Adullam al 40 jaar 
bestaat! Dat terwijl de Eliëzerhof helemaal nog 
niet zolang bij Adullam hoort. De Eliëzerhof 
werd 12,5 jaar geleden opgestart, maar 7 
jaar geleden werden wij overgenomen door 
Adullam. U leest het goed, de Eliëzerhof 
bestaat dus ook 12,5 jaar. Wij hadden dus 
dubbel feest! 

We vierden dit door een dagje met elkaar 
uit te gaan naar het Zuiderzeemuseum. 
We kwamen rond 9 uur aan in Nunspeet en 
stapten toen in 4 verschillende busjes. Bij het 
Zuiderzeemuseum gingen we allemaal op een 
boot! Deze boot bracht ons naar het museum. In 
het museum kan je van alles beleven. Je ziet er 
goed hoe er vroeger werd geleefd en je kon er 

ook je eigen touw maken of ouderwetse spel-
letjes spelen. 

Tussen de middag hebben we in het 
museum patat met een kroket of 
frikandel gegeten en we geno-
ten volop! Na het eten hebben 
we nog heerlijk over de dijk 
gewandeld, terwijl we zagen 
hoe ze vroeger vis vingen en 
rookten. Daarna konden we 
met de boot weer terug naar 

de bussen en gingen we weer 
naar de Eliëzerhof. We hebben 

genoten van onze dag!

Jubileum viering 

de Eliëzerhof

MEI

04
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Vrijdag 6 mei was het feest rond Horstheim en Streekheim. 
Deze dag hebben we samen het 40-jarig Adullam jubi-

leum gevierd. Het was een heerlijke zonovergoten dag. In de 
Leerkamer zijn we de dag begonnen rond Gods Woord. 

Nadat we genoten hadden van een kop koffie met wat lekkers, was het 
tijd om in groepen uiteen te gaan en verschillende activiteiten in en om Horstheim/

Steekheim te doen. We deden spelletjes, bingo, bouwden een hut, mochten kloot-
schieten en gingen een rondje met huifkar. Ieder genoot van deze activiteiten op 

zijn/haar eigen manier. Na deze morgen hadden we ook echt wel zin in iets lekkers. 
Gelukkig stond er een snackkar waar we zelf patat en snack konden halen. 

Ondertussen konden we op het plein bij Horstheim genieten van de zon en 
natuurlijk uitrusten van de gezellige morgen. Nadat we weer nieuwe 

energie hadden ging het activiteitenprogramma verder.

Aan het einde van de dag kwamen we weer 
bij elkaar in de Leerkamer waar we 
nog Psalmen hebben gezongen en 

de dag afgesloten hebben. We 
zijn moe en voldaan naar huis 

gegaan.

Jubileum viering 

Horstheim &
Streekheim

MEI

06
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Geeft u 

Lignes een 

toekomst?
Lignes wil zuster worden. 

Helpt u mee haar droom waar te maken? Met uw steun 

kunnen wij kinderen als Lignes voorzien van onderwijs, eten 

én hen in aanraking brengen met het evangelie.

Meer informatie en doneren: www.timotheos.nl/help-mee
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Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  |  BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl         Rhenen  |  Barneveld

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

      
  

De Betuwehof Zorg 
Rijnbandijk 57a 
4043 JJ Opheusden  

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

De Betuwehof Zorg 
kleinschal ige woonvoorziening pg/som 

 
-  Wonen  
-  Verpleging 
-  Persoonlijke verzorging 
-  (non)invasieve beademingszorg 
-  Terminale zorg 
-  Begeleiding en dagbesteding 
-  Huishoudelijke hulp 
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Carlo en Diane zijn met hun twee 
zoontjes, Bertjan (9) en Diederik (3), 
net verhuisd. In de sfeervolle woon-
kamer laat Carlo een filmpje zien 
van Bertjan als driejarig jongetje 
met sprekende, donkere ogen. “In 
het begin dachten wij dat Bertjan 
doof was, maar toen hij drie was 
vermoedden wij dat er meer aan de 
hand was. Hij kon tot zijn vijfde jaar 
niet praten en werd boos omdat hij 
zich niet kon uiten. Uit genetisch 
onderzoek bleek dat hij een chro-
mosoomafwijking heeft die leidt 
tot autisme en een verstandelijke 
beperking.” Diane over zijn autisme: 
“We moeten heel stringent kaders 
aangeven. Gaan we naar de speel-
tuin dan moet je benoemen dat we 
naar de dieren gaan, maar niet naar 
de ijscoman anders is een ijsje halen 
niet uit zijn hoofd te praten.”

Carlo: “Bij alles wat we plannen 
moeten we erbij stilstaan dit kort 
van tevoren aan Bertjan te zeggen, 
want als iets anders loopt of te lang 
duurt, raakt hij overstuur. Dat doen 
we met liefde, maar kost veel ener-
gie. We werken met een time 
timer, (teruglopende klok die 
in kleur aangeeft hoeveel 
tijd er nog resteert voor een 
activiteit, red.) bijvoorbeeld 
om aan te geven hoelang hij 
naar een cd mag luisteren. 
Hij logeert eens per maand 
drie nachten op Kroonheim. 
Dat vindt hij prima.”

Diane vult aan: “De zorg voor 
Bertjan is met een lach en 
een traan. Het is een vrolijke 
en open jongen. Toen hij zijn 
nieuwe kamer zag, zei hij: ‘ik 

vind het heel mooi’. Hij toont in taal 
weinig emotie, maar is een knuffel-
beer. Laatst had hij bietjes gegeten 
en zei: ‘mama, het is heerlijk’. Dat 
zijn mooie momenten.”

Tekst: Anne-Marie Danse-Kouwenhoven; foto’s: familie Van Egdom

“Hij is daar op een goede 
plek die aansluit bij wat 
hij thuis hoort en ziet”
Dat Adullam meer biedt dan gehandicaptenzorg wijst de 
samenwerking uit tussen kinderdagcentrum (KDC) De Klimboom 
en de Rehobothschool voor Speciaal en Voortgezet Speciaal 
Onderwijs in Barneveld. Samen wordt gekeken in hoeverre 
kinderen kunnen doorstromen naar school. Eén van die kinderen 
die perspectief heeft om die overstap te maken, is Bertjan van 
Egdom. Zijn ouders en een begeleidster vertellen erover. 
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KDC De Klimboom
Vijf jaar geleden ging Bertjan naar 
het KDC. Naast de algemene dage-
lijkse levensverrichtingen (ADL) 
waarbij hij nog veel hulp nodig 
heeft, wordt gaandeweg gewerkt 
aan doelen die gericht zijn op het 
gedeeltelijk naar school gaan in 
september. Carlo: “Wij zien dat het 
KDC hem nauw begeleidt. Elke och-
tend komt een ambulant begelei-
der van school die Bertjan een half 
uur onderwijs geeft aan een TEACCH 
tafel, waar verschillende bakjes met 
een opdracht staan waarmee hij aan 
de slag gaat. In de middag geven 
de begeleiders van het KDC hieraan 
gerelateerde opdrachten die wat 
makkelijker zijn en waarbij het stimu-
leren van zijn zelfstandigheid cen-
traal staat. Daarna is hij moe, maar 
leert er veel van.” 

Volgens Geanne Folmer, begeleider 
van Bertjan, kan ieder kind zich ver-
der ontwikkelen. Geanne:  “Wij wil-
len die ontwikkeling stimuleren. Wij 

geven de kinderen de tijd om zich 
in zijn of haar tempo te ontwikke-
len. Bertjan is cognitief sterk en kan 
op schools gebied daardoor meer 
begrijpen. Hij geniet ook van deze 
schoolse taken en dan zie je dat daar 
ontwikkeling is. Bijvoorbeeld het 
leren lezen van woordjes naar uitein-
delijk een verhaaltje lezen. Of met 
plaatjes zichtbaar maken welke tijd 
het is en Bertjan dit zelf laten benoe-
men. Super knap! Ook het zelfstan-
dig werken aan een opdracht is voor 
Bertjan iets waar hij druk mee oefent 
en waar nog veel ontwikkelingsmo-
gelijkheden liggen.” 

Onderwijs op maat
Samen met de ambulant begeleider 
kijkt het KDC wekelijks hoe het gaat 
met de opdrachten, wat makkelijker/
moeilijker voor Bertjan gemaakt kan 
worden. Om de drie/vier maanden 
is er een evaluatie met een orthope-
dagoog van school, orthopedagoog 
van het KDC, ouders en begeleiders 
om te kijken hoe het met Bertjan 
gaat wat betreft het werken aan de 
TEACHH tafel,  alsook naar zijn alge-
hele welzijn. Na een gezamenlijk 
overleg met orthopedagogen, mede-
werkers van de Rehobothschool, 
ouders en evb'er is er een ondersteu-
ningsplan opgesteld om het onder-
wijs op maat voor Bertjan te gaan 
realiseren. Geanne: “Samen wordt 
gekeken naar welke plek passend is. 
Omdat wij met de  Rehobothschool 
onder een dak zitten, kun je mak-
kelijk als begeleider in verschillende 
klassen observeren welke plek pas-
send zou kunnen zijn voor het kind. 
Het contact met de juf/meester van 
die klas is laagdrempelig omdat je 
elkaar ontmoet in de gang. Ook dat 
het kind niet naar een andere locatie 
hoeft te gaan als hij de vervolgstap 
maakt naar het onderwijs, maakt de 
doorstroom toegankelijk.”

Eten voor een weeshuis
Carlo en Diane hopen van harte 
dat Bertjan kan doorstromen naar 
Rehoboth, maar natuurlijk geeft de 
overstap ook spanning. Carlo: “Wij 
hopen dat hij in een groep kan func-
tioneren. Dat hij later bijvoorbeeld 
vanuit beschermd wonen een werk-
plek vindt bij een bedrijf die mensen 
met een ondersteuningsvraag een 

Van het thuisfront… 

“Hij is daar op een goede 
plek die aansluit bij wat 
hij thuis hoort en ziet”

B"Bij alles wat we 

plannen moeten 

we erbij stilstaan dit 

kort van tevoren aan 

Bertjan te zeggen”
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baan biedt.” “Bertjan is razendsnel met klikken op de compu-
ter of tablet”, lacht Diane. “Misschien dat daar een toekomst 
voor hem ligt. Hij heeft ons voor een uitdaging gesteld door 
een online bestelling bij een supermarkt met achteraf betaling 
te maken op de webpagina die nog open stond. De bestelling 
werd geleverd met 20 kroppen sla, 15 pakken melk en aardap-
pelen genoeg voor een heel weeshuis.”

Carlo en Diane zijn blij met de deskundige begeleiding. Carlo: 
‘Hij is daar op een goede plek die aansluit bij wat hij thuis 
hoort en ziet. Wij gebruiken dezelfde ‘Kijk en Luisterbijbel’ als 
op het KDC. Als we de bijbel openslaan, begint Bertjan aan de 
hand van de fragmenten al te vertellen.” 

Diane ontroerd: “Het is gewoon een lieve schat. Hij is een bij-
zonder mannetje, echter dat neemt niet weg dat het moei-
lijk is. Maar ook een vreugde dat we met Gods hulp voor hem 
mogen zorgen. Dat is een troost.”
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Op zoek naar inspiratie?
      Vraag ons magazine aan!

Stationsweg Oost 277 033 - 720 00 72
3931 ER Woudenberg www.velthuizenkeukens.nl

“Mat zwart en licht hout; 
een mooie combinatie!”

JOHAN ADVISEUR

“De schitterende nieuwbouwwoning van de familie Harmsen heeft een 
fantastische plafondhoogte. Om deze hoogte te benadrukken is er 
een hoge kast en een koffienis in de wand gecreëerd. Het mat zwarte 
front is gecombineerd met houtlook panelen. Deze omlijsting van de 
hoge kasten geeft de keuken extra klasse. Ook het keramiek werkblad 
met marmerstructuur draagt bij aan deze uitstraling. Alle apparatuur 
is van ATAG, met uitzondering van de wijnklimaatkast, deze is van 
Boretti, en perfect geïnstalleerd in het eiland.”

MEER ZIEN VAN DEZE KEUKEN?
VELTHUIZENKEUKENS.NL/HARMSEN
OF SCAN DE QR-CODE

Binnenkijken bij de
familie Harmsen 
uit Amersfoort



In deze rubriek vertelt een zorgvrager van Adullam over zijn hobby. Hobby's

Titel
Hoi allemaal,

mijn naam is Johan de Kraker! 
Ik ben 45 jaar oud en ik woon op 
Maasheim. Ik ben op 19 februari 
1977 geboren. Mijn hobby’s zijn: 
verhalen lezen en luisteren, schil-
deren en met fietsen bezig zijn. Ik 
hou het meest van verhalen over 
de politie en de tweede wereld-
oorlog. Mijn favoriete schrijvers 
zijn Adri Burghout, Ben de Raaf 
en Piet Prins. Het liefst luister ik 
’s middags, als ik uit mijn werk 
kom, een luisterboek. Dan kom 
ik helemaal tot rust! ’s Avonds 
lees ik vaak een poosje. Ik moet 
mijn ogen natuurlijk wel blijven 
trainen. Een poos geleden heb ik 
twee mooie schilderijen gemaakt 
waar een man en vrouw in 
Zeeuwse klederdracht opstaan. 
Ik kan ook nog allerlei andere 
dingen schilderen. Op mijn werk 
ben ik graag met fietsen bezig. 
Ik vind het leuk om fietsen te 
repareren, maar ook om nieuwe 
fietsen in elkaar te zetten. Ik vind 
het ook altijd fijn om met elkaar 
Psalmen te zingen. Mijn lieve-
lingspsalm is Psalm 68:10. Die 
Psalm en Gods Zegen wens ik 
iedereen toe.

Hartelijke, Zeeuwse 
groet van Johan de Kraker
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Beeld: Ellie de Bruin

In de Lens
Koningsdag

In de lens

Op de locaties werd op 

geheel eigen wijze stil-

gestaan bij Koningsdag. 

We geven u graag een 

kleine impressie
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In de lensDoe Dag

Doe-Dag Beekheim
Vrijwilligers 
verwennen bewoners

12 maart zijn de bewoners al vroeg uit de veren. Want vandaag 
is het de Doe-Dag! Dit keer gaan de vrijwilligers niet klussen en 
binnen activiteiten doen maar hebben we een gezellige actieve 
dag met en voor de bewoners.

Na het ontbijt trekken we de jassen aan en krijgen we een wan-
delroute die we samen met vrijwilligers en bewoners mogen wan-
delen. De route is langs de Barneveldse Beek, de natuur is daar 
erg mooi! En ondertussen wordt er uiteraard gezellig gebabbeld.

Bij een rustpunt worden we getrakteerd op een bakkie koffie met 
een cupcake. Ook kunnen we bij een kraampje wat kopen van-
uit het ‘Winkeltje Vergeet-Me-Niet’. Daarna mogen we weer in de 
benen. Na een poosje lopen zien we ineens weer een kraampje en 
krijgen we een warme knakworst. Wat heerlijk! Nog een klein stukje 
lopen en daar zien we nog een kraampje en krijgen we van een 
bewoner een mooie sleutelhanger met het Adullam-busje er op.

Weer terug op de groep staat een gezellig gedekte tafel op ons 
te wachten en krijgen de bewoners een pannenkoekenbuffet 
aangeboden die vrijwilligers hebben gebakken. Wat hebben de 
bewoners genoten. Wat fijn dat er vrijwilligers vandaag konden 
helpen en meegenieten. Wat waarderen we onze vrijwilligers die 
er elke keer weer voor ons willen zijn!

Een zonnige groet,
Bewoners van Beekheim

Doe-Dag Kroonheim
Aanleg van 
project..?
De vrijwilligerscommissie van Kroonheim wil de vrij-
willigers die meegewerkt hebben op Doe-Dag 2022 
hartelijk bedanken. Al was er minder ruchtbaarheid 
aan gegeven dan andere jaren, er kwam weer een 
groep harde werkers om x aan te leggen?

In het bijzonder willen we de heer van der Haar 
bedanken die altijd voor het nodige materiaal zorgt: 
een kraantje om een sleuf te graven bijvoorbeeld.

De supermarkten (de Coöp in Uddel en de Spar 
in Garderen) die bij ons leveren, sponsoren ons 
om de beurt tijdens de Doe-Dagen. Ze bezorgen 
bijvoorbeeld iets warms om tijdens het werk of 
bij de lunch te nuttigen. Dit jaar werd er door de 
Coöp een warm broodje gebracht. Ook hen willen 
we bedanken. Het was een mooie morgen, waar 
we met genoegen op terug kunnen zien. Man, 
vrouw, jong en oud: allen dank voor jullie bijdrage.
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ONBEGRENSD IN LOGISTIEK

Koningsbergenweg 7  |  Barneveld  |  T 0342 - 405 405  |  W reenen.nl

VerhuizingenWarehouseTransport

WIJ ZIJN NOG 

STEEDS OP ZOEK 

NAAR NIEUWE 

COLLEGA’S!

Kijk op reenen.nl

Al ruim 100 jaar realiseren wij logistieke oplossingen. Degelijk, hardwerkend en veelzijdig.
Van verhuizingen op de Veluwe en daarbuiten tot transport in de Benelux en naar Duitsland en Frankrijk. 

En ons zeer moderne distributiecentrum voorziet in elke opslagvraag. Welke oplossing zoekt u? 
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STEUN ONS!
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kind met een beperking 

in Jemima mogelijk. 
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De Ondernemingsraad Tekst: Beppie van de Beek - Pellegrom

Pling pling. Pling pling. Eén voor één 
verschijnen de hoofden van Lydia 
Heijboer, Jan van Velthuizen en 
Willine van Os in het Teams-scherm. 
Vanavond komen ze online bijeen 
om te praten over hun OR- werk. 
Normaliter is daar bijna iedere week 
de donderdag voor gereserveerd. En 
voor sommige leden zelfs meer dan 
dat, maar speciaal voor het interview 
komen ze online. “We zijn nu niet com-
pleet hoor,” licht Lydia toe. Ze is één 
van de zes OR-leden en is dit jaar voor 
het laatst actief. Glimlachend: “Dan 
heb ik ’t zestien jaar gedaan, langer 
mag niet. Dus iemand anders mag 
mijn plaatsje innemen.” 

Lydia werkt als teamleider op de 
logeergroep van Maasheim en is 
bijna zeventien jaar in dienst. Bijna 
direct kwam ze in de OR. “Het is 
gewoon prachtig werk. Ik vind het 
heel mooi om te doen,” vertelt ze. Jan 
van Velthuizen knikt. Hij zit korter in 
de OR, ongeveer acht jaar, en is op 
het Centraal Bureau werkzaam op het 
gebied van fondsenwerving. Willine 

van Os is één van de laatste OR-leden 
die  aansloot bij de zeskoppige raad. 
“Ik ben er vorig jaar juli ingerold, 
eigenlijk. Sinds 2018 werk ik als zor-
gondersteuner op KDC de Klimboom.” 
Maar hoe ‘rol je’ dan in de OR? 
Lachend: “Nou, eigenlijk had ik een 
missie. Ik merkte in mijn werk al heel 
snel dat binnen Adullam de functie 
van zorgondersteuner een heel spe-
cifieke is. In alle stukken of uitingen 
wordt vaak een begeleider of (woon)
groep als uitgangspunt genomen. 

Maar KDC’s vormen ook een heel 
belangrijk onderdeel van Adullam. En 
zorgondersteuners, binnen die KDC’s, 
ook! Dus toen ik de vacature voor een 
OR-lid zag staan, zag ik ’t als mijn mis-
sie om erop te reageren en zo te pro-
beren daar verandering in te brengen. 
Ik merkte in mijn werk bijvoorbeeld 
geregeld dat mensen vroegen: ‘Huh, 
zorgondersteuner? Wat doe je dan 
precies?’. Dat vond ik lastig en ik wilde 
dat graag veranderen door bekend-
heid te creëren voor ook deze groep 
mensen.” “En dat is haar gelukt, hoor,” 
valt Lydia haar bij.

“Tijdens vergadering 
met de bestuurder, 
geven we signalen van 
de werkvloer door”

De OR is er voor alle medewerkers van Adullam 

H“Het is gewoon 

prachtig werk. Ik vind 

het heel mooi 

om te doen”

Lydia Heijboer
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Signaleringsfunctie
Het tekent direct de functie van de OR. 
Jan: “Het is een mooi voorbeeld van 
wat we willen doen en voor wie we er 
zijn. Het is de taak van een OR om op 
te komen voor de belangen van het 
personeel. Dat wil zeggen: we hebben 
een aanjaag- en signaleringsfunctie. 
Als leden zijn we eigenlijk allemaal 
‘doorgeefluikjes’ van de werkvloer 
naar de bestuurder. En natuurlijk vice 
versa. In een grote organisatie kan 
het gewoon niet dat een bestuurder 
óveral alles van weet, alle signalen 
oppikt, tot in detail wéét wat er speelt 
tussen medewerkers of op locaties. 
Wij proberen dat, met ons werk, 
op te pikken en – als we denken 
dat het relevant is om te weten – 
door te geven aan de bestuurder. 
En, als het om bijvoorbeeld een 
gewenste verandering gaat, een 
advies op te maken.” Lydia vult 
aan: “En dat geven we dus aan de 
bestuurder. Zodat die daar even-
tueel actie op kan ondernemen.” 

Jan knikt: “En vermeld daarbij dat daar 
ook écht naar geluisterd wordt. We 
merken echt, in tegenstelling tot mis-
schien wel andere organisaties, dat 
we een luisterend oor vinden bij onze 
bestuurder.”

Kunnen ze ook een voorbeeld noe-
men, van zo’n signaal dat werd opge-
pikt? Lydia knikt: “Ja, onlangs nog. We 
hoorden van veel medewerkers dat 
de reiskosten naar het werk de pan uit 
reizen, door de stijgende brandstof-
prijzen natuurlijk. Daar moeten we 
dan iets mee, want reiskosten raakt 
iedere medewerkers. We gaan daar 

vervolgens, tijdens een overleg met 
de bestuurder, vragen over stellen. 
Kan daar iets aan gedaan worden? Wat 
zijn de regels? En, in sommige geval-
len, maken we zelf ook alvast een plan 
of advies. In dit geval zien we dat er 
ook echt iets mee gedaan wordt. 

Achter de schermen wordt er aan 
getrokken om medewerkers hierin 
tegemoet te komen. Ja, dát is leuk 
om te zien. Daar doe je het voor: dat 
medewerkers zien dat hun signaal 
wordt opgepakt en aanzet tot een 
verandering. En dat wij daarin dan 
een spilfunctie of signaalfunctie 

I“Ik vind het echt 

van toegevoegde 

waarde voor mijn 

dagelijkse werk”

Willine van Os

Van links naar rechts: Willine van Os-Achterberg, Jan van Velthuizen, Lydia Heijboer, Margje Bloemert,            Jan Kapaan, Leanne Boer.
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hebben, da’s dan onder-
geschikt, al is het natuur-
lijk voor onszelf wel mooi 
om te zien dat ons werk 
ertoe doet.” Willine voegt 
toe: “Het blijft wel moeilijk 
om dingen die je voorbe-
reidt, waar je je op inleest 
en over praat te verzilve-
ren als zijnde ‘dit is het 
werk van de OR’. Ik merk 
wel, ook al doe ik het nog 
maar kort, dat je een lange 
adem nodig hebt. Maar 
ook: je doet het niet alleen. 
We sparren veel met 

elkaar, met de MT-leden 
en ook  met andere onder-
steunende diensten, zoals 
bijvoorbeeld financiën 
of ICT. Maar als het doel 
bereikt wordt, is dat toch 
een gezamenlijk succes.”

Achtergrondinformatie
Veel inlezen en praten, 
vertelde Willine al. “Maar 
ook veel kopjes thee, hoor,” 
lacht Lydia. Want op de 
donderdagen is er veel 
spraakwater nodig om alle 
onderwerpen te behande-
len en vergaderingen met 
(de secretaresse van) de 
bestuurder voor te berei-
den en te leiden. Willine: 
“Het was voor mij in het 

begin wel even inkomen, al die stuk-
ken die je moet doornemen. Maar ik 
vind het wel echt van toegevoegde 
waarde voor mijn dagelijkse werk, dat 
ik dit mag doen. Je denkt namelijk op 
een heel ander niveau: meer overstij-
gend, Adullam-breed, over thema’s 
die ons werk raken. Nu is bijvoorbeeld 
het elektronische cliëntendossier een 
thema, Adullam-breed. Dan lees je 
veel over wat daar allemaal bij komt 
kijken, terwijl je in je dagelijkse werk 
op een heel ander niveau ermee zou 
omgaan. En ook hier merk je dan dat 
je allemaal met je eigen bagage in de 
OR zit.

Ik zie bijvoorbeeld dat het ECD voor 
zorgondersteuners heel anders zal 
werken dan voor een begeleider. 
En dat geef ik ook door.” Jan geeft 
aan vooral het sparren belangrijk te 
vinden. “Door met elkaar zo iedere 
week over brede thema’s te spre-
ken, wordt je visie op de organisatie 
groter. Ik merk dat ik mijn dagelijks 
werk ook profijt heb van alle extra 
informatie die tot mij komt door de 
OR-vergaderingen. Natuurlijk raken 
niet alle thema’s je even veel, maar 
onderwerpen als reiskostenvergoe-
ding of onvrede over een bepaalde 
functiewaardering ‘haken toch aan’. En 
dat neem je mee als je met mensen 
spreekt of locaties bezoekt. 

Het is een stuk achtergrondinfor-
matie, waar je je voordeel ook mee 
kan doen.” Lydia knikt: “Absoluut. En 

De Ondernemingsraad 

W“We zijn er voor de 

medewerkers. Daarom 

bezoeken we locaties, 

praten we met hen, willen 

we horen wat er speelt”

Jan van Velthuizen

Van links naar rechts: Willine van Os-Achterberg, Jan van Velthuizen, Lydia Heijboer, Margje Bloemert,            Jan Kapaan, Leanne Boer.
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andersom ook, hè? In mijn 
werk als teamleider kan ik 
soms naar mijn team ook 
dingen teruggeven of uitleg-
gen. Bijvoorbeeld waarom 
dingen niet gaan of lang-
zamer gaan zoals gedacht. 
Dan kan ik toelichten hoe 
hard er bijvoorbeeld achter 
de schermen aan dingen 
getrokken wordt en wat er 
bij ‘iets simpels’ veranderen 
komt kijken aan papierwerk. 
Zo kun je dus ook de andere 
kant op zorgen voor begrip 
en erkenning. Want dat vind ik wel 
een sleutelwoord: begrip. Dat is 
wat je eigenlijk over en weer wilt 
bevorderen.” 

Oproep
Het trio is positief over hun 
werk en hoopt nog lang dienst-
baar te mogen zijn. Alleen Lydia 
helaas niet: “’t Is goed om een 
keer wisseling van de wacht te 
hebben. Dus we hopen binnen-
kort vacatures uit te zetten voor 
nieuwe OR-leden. Sowieso zien 
we er graag nog wat leden bij, 
we hebben graag negen men-
sen, maar zijn nu met z’n zessen.” 
Een oproep dus om je kandidaat 
te stellen? Lachend: “Ja, tuurlijk! 
Het is zó leuk om te doen!” Dan, 
serieuzer: “Ik zou het oprecht heel 
fijn vinden als er meer mensen 
bekend worden met de OR. 

Je merkt toch dat een OR een 
ondergeschoven kindje is. 
Iedereen is, terecht, druk met zijn 
of haar eigen werk, maar een OR 
probeert ook dat overstijgende 
denken mee te pakken. En we 
hebben binnen een OR juist ook 
allemaal verschillende mensen 
nodig. Of je nu een begeleider 
bent, een zorgondersteuner of 
een financiële man of vrouw: het 
verbreedt enorm je kennis als je 
dan samen over een thema buigt 
en visies hoort vanuit allerlei ver-
schillende invalshoeken.” 

Zijn er nog voorwaarden? “Ja, 
dat wel. Je moet minimaal zestig 
procent werken, want je OR-uren 
gaan van je normale contracturen 
af. Je moet dus wel echt daarnaast 
ook actief zijn en blijven op de 
werkvloer. En verder zou ik willen 
zeggen: als het je wat lijkt? Loop 
eens een dagje mee of maak je 
interesse kenbaar via or@adul-
lamzorg.nl. Wie weet wie er mijn 
plekje dan inneemt!” Willine en 

Jan lachen: “Maar voorlopig ben 
je er nog, hoor. Donderdag weer!” 
En dan worden er weer thee-
tjes gedronken en gebogen over 
thema’s als Arbo-arts, medewer-
kerstevredenheidonderzoek of 
een nieuwe CAO. En dat alles… 
“met het oog op het beste voor 
onze medewerkers,” vertelt Jan. 
“Want voor hen zijn wij er. Daarom 
bezoeken we locaties, praten we 
met hen, willen we horen wat er 
speelt.” Hij houdt even stil. “En die 
medewerkers als die zich gehoord 
voelen en gewaardeerd worden… 
wat krijg je dan? Dat merken cli-
enten. Nou, juist: dáár draait het 
tenslotte om.” Lydia en Willine 
knikken hevig: “Zo ís het!” 

En dan is het tijd om Teams af te 
sluiten. Donderdag zien ze elkaar 
weer. Genoeg te bespreken, met 
‘stapels digitale documenten’ 
op ieders iPad over onderwer-
pen die op dit moment spelen in 
de organisatie. Én liters koffie of 
thee:  “want de sfeer onderling is 
heel goed!” Ook niet onbelang-
rijk, mocht je nadenken over een 
kandidaatstelling… 

H“Het verbreedt 

enorm je kennis 

als je je samen over 

een thema buigt”

Lydia Heijboer

De Ondernemingsraad 
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Ha 
jongens en 
meisjes!
Heb je er weer zin in? Deze keer 
gaan we eens iets anders doen. 
Wat zijn wij bevoorrecht dat we 
nog in een huis mogen wonen 
hè, zeker nu er zoveel vluchtelin-
gen zijn die niet meer in hun eigen 
huis kunnen wonen. Hoe zou jij 
willen dat jou huis er uit ziet? Laat 
dat maar eens zien met behulp 
van deze bouwplaat. Bij het in elkaar 
zetten hebben de jongere kinderen mis-
schien wel hulp nodig, maar dat mag. Ik 
ben heel benieuwd naar de foto’s! Op deze 
manier bouwen we met elkaar een heel 
dorp! Succes hoor! Stuur je ze voor 23 juli 
naar mijn mailadres? lenieklop75@gmail.com  
Over de post is een beetje lastig… Vergeet niet 
je naam, adres en leeftijd erbij te zetten!! 

Hartelijke groet, Puzzeljuf Klop

Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Emma Kampert (3) 

uit Wekerom
Florentine den Breejen (4) uit Oud-Beijerland

Gerben Wijnne (7) 
uit Barneveld
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Voltastraat 1, Ablasserdam
078 69 32 541

WWW.HUISMANKEUKENS.NL

Een keuken van goede huize



Vrij verteld naar een waargebeurd verhaal uit De Banier Kalender 2010 Verhaal

Een jonge man, Walter, houdt de wacht in de ijzige kou. Het 
is oorlog. Hij loopt heen en weer om zich warm te houden. 
Hoort hij daar nu wat? Hij richt zijn geweer richting het 
geluid en houdt zijn adem in. Ja, daar! “Niet schieten, niet 
schieten, we hebben hulp nodig!” Er komen drie arme 
mannen aangelopen, bibberend in de kou. “Geef ons toch 
wat eten en te drinken, we hebben zo’n honger!”

Genade
Walter aarzelt… Het is streng 

verboden om vreemden toe 
te laten. Je weet maar nooit 

wie het zijn! Maar deze arme, koude 
mannen? Moet hij die dan laten staan 
in deze koude winternacht? Walter 
besluit ze toch wat op te laten war-
men. Hij zet hen eten en drinken voor. 
Hartelijk bedanken de mannen en ze 
gaan weer weg. Maar wat blijkt? Die 
mannen waren spionnen! En Walter 
had ze niet toe mogen laten! Daarom 
wordt hij gevangen gezet en veroor-
deeld tot de doodstraf. Want hij heeft 
zich niet gehouden aan de regels… 

Zijn ouders zijn wanhopig als ze dat 
horen. Walter is zo’n lieve, goede jon-
gen! En zal hij nu gedood worden? 
Het vonnis staat vast. En als het vonnis 
eenmaal uitgesproken is, mag er nie-
mand meer tussenbeide komen. Maar 
Elisabeth, het dertienjarige zusje van 
Walter, geeft de moed niet op.

 Ze reist helemaal alleen naar de plek 
waar de president woont. Soldaten hou-
den haar tegen. Elisabeth begint te hui-
len en vertelt het doel van haar komst. 
Met al haar liefde en drang probeert 
ze de soldaten te overtuigen. Ze wil 
de president spreken! Ze wil persoon-
lijk gaan vragen om genade voor haar 
broer Walter. Eindelijk brengen ze haar 
bij de secretaris van de president. Maar 
deze man is niet van plan haar bij de 
president toe te laten. Elisabeth geeft 
niet op, ze blijft aanhouden en smeken 
voor het behoud van haar broer. En ten 
slotte stemt de secretaris toe. Elisabeth 
mag de president even spreken!

De president is juist in gesprek met 
andere officieren over belangrijke din-
gen. Elisabeth wordt door de secretaris 
bij hem in de raadszaal gebracht. 

Op de wenk van de president loopt 
Elisabeth naar hem toe. Ze stort haar 
hart voor hem uit. Ze vertelt hem wat 
een goede jongen Walter is, hoe trouw 
hij zijn werk in het leger heeft gedaan, 
maar ook dat hij een groot hart voor 
anderen heeft. En dat dát hem juist tot 
zijn doodvonnis heeft gebracht. De pre-
sident is zelf ook vader en wordt getrof-
fen door de liefde van Elisabeth voor 
haar broer. Ook de andere officieren zijn 
aangedaan door het verhaal. Het rap-
port van Walter wordt nagezien. En… er 
wordt genade geschonken! Walter mag 
blijven leven! En niet alleen dat, maar 
Walter krijgt ook nog een maand verlof 
om deze met zijn familie door te bren-
gen. Hoe blij zijn Walter, zijn ouders en 
zijn zusje! De verloren gewaande zoon 
komt weer in vrijheid thuis!

Verhaalschrijver gezocht!
Wie vindt het leuk om op vrijwillige basis twee keer per jaar een verhaal te maken voor Adullam Contact? Dan zoeken we jou! Wat 
verwachten we? In overleg met de redactiecommissie verzin jij of selecteer je een bestaand verhaal met een geestelijke moraal voor 
jongeren vanaf 9 jaar. Dit kort jij in zodat het past op een A4. Je hoeft geen uitzonderlijk schrijftalent te hebben. Jouw verhaal wordt 
altijd nog geredigeerd zodat het aansluit bij de schrijfstijl van ons blad.  Heb jij hier zin in? Meld je aan bij redactie@adullamzorg.nl. 
Vertel ons jouw motivatie om dit werk te doen, wat je schrijfervaring is en voeg je CV bij.  De redactiecommissie
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Steun
   Adullam

Onlangs was ik op een locatie van Adullam. In de 
gang kwam een jongedame in rolstoel naar me toe. 
Op mijn ‘Goedemorgen!’ reageerde ze met: ‘Loopt 
u al op de smalle weg?’. Een directe, persoonlijke en 
confronterende vraag. 

We kregen een gesprekje naar aanleiding van haar vraag. Zij 
ervaarde dat ze de Heere Jezus in haar hart heeft: ‘dan wordt 
ik heel blij vanbinnen’ maar, vervolgde ze: ‘soms maakt het 
me ook bedroefd’. Wat een eenvoudige en onverwachte 
getuigenis. Het stemt me tot blijdschap dat ik dit soort 
gesprekjes mag hebben. Wat komt het er toch op aan. Wat 
hebben de begeleiders toch een verantwoordelijk werk om 
hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan. Dan gaat 
het niet alleen over het op een juiste manier houden van 

de Bijbelvertelling, maar moet het ons aller gebed 
wel zijn om op die smalle weg te lopen. Alleen dán 
kunnen we hier op de juiste manier mee omgaan.

Om cliënten een vertrouwde, veilige en bij de 
doopbelofte passende zorgomgeving te bieden 
is Adullam 40 jaar geleden opgericht. Dit soort 
ontmoetingen tonen aan dat dit nog steeds van 
belang is. Laten we bidden, hopen én werken om 
dit de komende jaren in stand te houden. 

Ook u, als donateur, de comités, kerken, bedrij-
ven en iedereen die hier geldelijk aan bijdraagt, 

draagt aan dit doel bij. 
Ook voor hen en mezelf 
wens ik het toe om maar 
steeds af te vragen: Loopt 
u al op de smalle weg? 

Jan van Velthuizen
fondsenwerver

Een levensvraag

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

We zijn dankbaar dat we, namens de comités, weer diverse activiteiten kunnen vermelden. U vindt meer 
details en de actuele stand van zaken altijd op www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender. 

D.V. ZATERDAG 25 JUNI

Comité Puttershoek; NIEUW: de 
Maasheimroute; van 10:00 tot 16:00 
uur; op drie locaties: Fruitkwekerij 
Kranenburg, Sluisjesdijk 37, Piershil; 
Dugros, Lamborghinilaan 2, Oud 
Beijerland; Maasheim, Groeneweg 23, 
Puttershoek.

Comité JAM-fietstocht; 20e fietstocht; 
start tussen 10:00 en 10:30, Hendrik 
Ido Ambacht, zie www.jamfietstocht.
nl voor meer informatie. 

D.V. DINSDAG 26 JULI 

Comité Doornspijk; jaarlijkse fiets- en 
marktdag;  start fietstocht tussen 9:00 
en 11:00 uur, u kunt 30 of 60 km fietsen. 
De marktdag is van 10:00 tot 15:00 
uur, op kerkplein bij de Hervormde 
dorpskerk te Doornspijk. 

D.V. DINSDAG 2 AUGUSTUS

Comité Ouddorp; fietstocht (30 en 
50km); inschrijven tussen 10.00 en 12.00 
uur; in Eben-Haëzer aan de Preekhillaan 
3 te Ouddorp. Onderweg is er eten en 
drinken te koop en in Eben-Haëzer  is 
een kleine verkoping. 

D.V. DINSDAG 16, WOENSDAG 17
EN DONDERDAG 18 AUGUSTUS  

Comité Doornspijk; fiets-driedaagse;  
start fietstocht tussen 18:00 en 19:00, 
de routes zijn ongeveer 20km. U kunt 
ook één avond meefietsen. Startpunt 
bij verenigingsgebouw Pro Rege in 
Doornspijk. 

D.V. ZATERDAG 27 AUGUSTUS

Vrouwenvereniging Helpende Handen; 
verkoping; van 10:00 tot 15:00 uur; 
Koningin Wilhelminaweg 30 in Loenen 
aan de Vecht. 
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Steun Adullam

Samen met Geert Veijer op 
de foto op Kroonheim

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

Giftenverantwoording

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

1E KWARTAAL 2021

€ 174.314

BERGROOT JAARDOEL 2022 

€ 1.397.900
1E KWARTAAL 2022

€ 381.560

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Overige baten eerste kwartaal 2022 € 23.013

In het derde kwartaal zijn de volgende giften uit nalatenschappen ontvangen: 
B.L. v.d. K.-T. v. N. € 4.000; N.N. € 88.863; B.K. € 5.000.

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

1E KWARTAAL 2022

€ 97.863

1E KWARTAAL 2022

€ 42.800
1E KWARTAAL 2022

€ 69.823

1E KWARTAAL 2022

€ 20.749
1E KWARTAAL 2022

€ 111.896

1E KWARTAAL 2022

€ 15.416
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

JAARDOEL 2022

€ 100.000

JAARDOEL 2022

€ 60.000
JAARDOEL 2022

€ 474.900

JAARDOEL 2022

€ 150.000
JAARDOEL 2022

€ 432.200

JAARDOEL 2022

€ 164.900

D.V. DONDERDAG 15 SEPTEMBER

Comité Doornspijk; kerkdienst; aanvang 
19:30, Hervormde dorpskerk in Doornspijk, 
ds. J. Joppe hoopt voor te gaan.

D.V. ZATERDAG 17 SEPTEMBER

Comité Ouddorp; najaarsfair; van 10:00 tot 
15.00 uur; bij familie Hoek, Oudelandseweg 4 
in Ouddorp. 

Comité Werkendam; jaarlijkse verkoping; 
van 10:00 uur tot 15:00 uur; bij de Ds. Joh. 
Groenewegenschool aan de Sportlaan 4 te 
Werkendam.

D.V. ZATERDAG 1 OKTOBER 

Comité Ouddorp; najaarsverkoping; van 9:30 
tot 12:30 uur; verenigingsgebouw Pro Rege, 
achter de Hervormde dorpskerk in Doornspijk.
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Adullam vindt het belangrijk om een 
toekomstbestendige organisatie te 
zijn en te blijven, zodat mensen met 
een lichamelijke en verstandelijke 
beperking geen tevergeefs beroep 
doen op onze zorg en begeleiding. In 
dit artikel gaan we in op de mogelijk-
heden van financiële steun, zowel bij 
leven als na het overlijden. Door uw 
bijdragen kan Adullam deze kwets-
bare groep perspectief blijven bieden. 

Steun tijdens het leven
Op deze pagina’s geven we ieder 
kwartaal een overzicht van de vele 

giften die Adullam ontvangt. Als we 
kijken naar de giften van particulieren 
zijn de meeste giften ‘gewone’ giften. 
Doordat Adullam een ANBI-status 
heeft zijn deze giften fiscaal aftrek-
baar. U moet bij gewone giften wel 
rekening houden met een drempel- en 
maximaal bedrag. 
Periodieke giften daartegenover zijn 
volledig fiscaal aftrekbaar, als uw gift 
aan aantal voorwaarden voldoet: u 
geeft het bedrag minimaal 5 jaar ach-
ter elkaar en aan dezelfde stichting, de 
stichting heeft de ANBI-status, u legt 
vast wanneer uw periodieke stopt, 

bijvoorbeeld na 5 jaar of bij overlijden. 
Om dit mogelijk te maken dient een 
‘overeenkomst periodieke gift in geld’ 
worden getekend. Dit formulier wordt 
door Adullam ter beschikking gesteld. 

Waar wordt uw gift aan besteed? 
Bij Adullam besteden we jaarlijks een 
behoorlijk bedrag aan het vormgeven 
van de identiteit. U kunt dan bijvoor-
beeld denken aan het ontwikkelen van 
een methode voor Bijbels Onderwijs, 
maar ook de jaarlijks terugkerende kos-
ten van het vervoer. Dankzij de vele 
giften bestemmen we uw giften ook 
wel voor concrete projecten zoals op 
de website vermeld. U kunt deze bekij-
ken via www.adullamzorg.nl/projecten. 

Adullam steunen en fiscale   voordelen
Mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking het gewone leven laten 
ervaren op grond van Gods Woord, de Bijbel. Dát is het doel van Adullam nu en in 
de toekomst. Vanuit de overheid wordt de basiszorg vergoed, echt kwaliteit leveren 
die afgestemd is op de doelgroep, betekent extra kosten. Door de secularisatie, 
toenemende regelgeving van de overheid en bezuinigingsmaatregelen dreigt deze 
kwetsbare groep het in de toekomst steeds zwaarder te krijgen.

EEen overeenkomst is 

interessant als de giften 

onder of juist boven 

het drempelinkomen 

komen.
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Steun Adullam

Adullam steunen en fiscale   voordelen
Steun na het overlijden
Bij het bestemmen van uw nalaten-
schap gaan uw eerste gedachten 
natuurlijk uit naar uw nabestaan-
den. Het is ook mogelijk om een 
gedeelte van uw nalatenschap 
(erfgenaam) of een vast bedrag 
(legaat) aan Adullam na te laten. 

•  Een goed doel tot erfgenaam 
maken, betekent dat u het een 
bepaald percentage van uw 
bezit nalaat. U kunt trouwens 
zoveel erfgenamen in uw tes-
tament opnemen als u zelf wilt. 
Dat kunnen zowel mensen als 
organisaties zijn. Het is ook aan 
u wie welk deel precies krijgt. 

•  Een legaat is een vast bedrag in 
geld of bijvoorbeeld een sieraad 
of huis. U kunt een legaat aan 
mensen of aan goede doelen 
nalaten.

U bepaalt zelf wat er met uw nala-
tenschap gebeurt, het is uw geld 
en het zijn uw spullen. Hiervoor 
is het altijd nodig dat u een tes-
tament opstelt bij de notaris. 
Omdat er meerdere stichtingen 
zijn die Adullam in de naam heb-
ben, is het van belang om goed 
op de naamomschrijving en het 
Kamer van Koophandel-nummer 
te letten. U kunt Adullam onder de 
volgende naam opnemen in uw 
testament: Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg, statutair geves-
tigd te Barneveld, Theaterplein 
5. Ingeschreven onder nummer 
41049399 in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel

Waar wordt uw nalatenschap 
aan besteedt? 
Nalatenschappen zijn bij Adullam 
welkom en worden hoofdzakelijk 
aangewend voor (nieuw)bouwpro-
jecten of het aflossen van hypothe-
caire leningen. Hierdoor draagt u 
bij aan de toekomst van de identi-
teitsgebonden gehandicaptenzorg. 
De jaarlijkse (rente)lasten worden 
hierdoor flink gedrukt, wat ervoor 
zorgt dat de ontvangen zorggel-
den besteed kunnen worden aan 
de benodigde zorg en het blijven 
vormgeven van de identiteit.

Wilt u meer informatie over bovengenoemde zaken? 

Neem gerust contact op met Jan van Velthuizen via zijn 
rechtstreekse telefoonnummer 088 238 55 06 of per mail 
naar jvanvelthuizen@adullamzorg.nl. 

I“Ik heb Adullam 

in mijn testament 

opgenomen omdat 

ik het belangrijk 

vind dat Adullam met 

haar identiteit kan 

blijven voortbestaan.”
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Aan het woordTekst: redactie

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

De drie zussen Kooij
Van familie Kooij zijn er drie zussen die werken 
op locatie Maasheim in Puttershoek: de tweeling 
Annemieke en Colina en zusje Betteline!

Colina: “Mijn laatste stage van de mbo-4 opleiding 
was op de Loods, een dagbestedingsgroep. Daarna 
ben ik in 2018 gaan werken op een woongroep 
(Dijkkade), wat mij altijd al aantrok. Het samen leven, 
met elkaar de dag starten en de bewoners een zin-
volle en fijne dag bieden vind ik mooi om te doen.” 

Annemieke startte wat later op Maasheim: “Na mijn 
opleiding Verzorgende-IG, volgde ik een jaar de 
opleiding Maatschappelijke Zorg en tijdens mijn 
stage leerde ik Adullam kennen in Alblasserdam. 

Na mijn opleiding startte ik ook op de Loods, daarna 
stapte ik over naar het KDC en inmiddels werk ik ook 
in de Winkel. Het werken op twee groepen biedt veel 
afwisseling. De deelnemers op beide groepen een 
gevulde, zinvolle dagbesteding bieden vind ik erg leuk.” 

Betteline loopt nu stage bij Maasheim op de logeer-
groep Zeekade: “Het is een leuke en afwisselende 
groep, iedere week zijn er andere logees. Ook is het 
voor mij een leerzame stageplek. Na mijn stage kom 
ik in vaste dienst, wat ik natuurlijk onwijs leuk vind!’

Alle drie de zussen ervaren het werken bij Adullam 
als heel prettig. Ze vinden Adullam een mooie 
organisatie waar de cliënt centraal staat maar waar 
ook oog is voor de medewerker. Colina volgt de 
deeltijdstudie Social Work. Adullam faciliteert dit 
en denkt met de medewerker mee welke mogelijk-
heden er zijn om te ontwikkelen. 

Het belangrijkste element bij ‘de cliënt centraal’ is 
de identiteit en de begeleidingsmethode ASBM.  
Fijn om bij een organisatie te werken waar je de 

cliënt mag begeleiden bij een open Bijbel. Waarden 
en normen zijn voor cliënten en begeleiders het-
zelfde waardoor er fijne en waardevolle gesprekken 
ontstaan. 

Betteline, Annemieke en Colina zijn het er geza-
menlijk over eens, dat werken vanuit dezelfde basis 
ASBM mooi en leerzaam is om zo aan te kunnen 
sluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. Door je 
het werken met ASBM eigen te maken kun je daar 
je eigen begeleidingsstijl op inzetten. ASBM zorgt 
ook voor een persoonlijke groei als begeleider en je 
leert hoe je het ASBM-principe kunt uitdragen op de 
werkvloer. 

Het werken op dezelfde locatie vinden de drie zus-
sen niet vervelend. Ze komen elkaar niet vaak tegen. 
De cliënten vinden het interessant dat er drie zussen 
werken en vragen aan de ene zus of de andere zus 
vandaag ook moet werken. Thuis zeggen de zus-
sen weleens tegen elkaar: “We praten nu niet over 
Maasheim!”

Wil je ook bij Adullam werken? We hopen 
dat je enthousiast bent geworden, loop 
gerust een dagje met ons mee! 
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Tekst: afdeling Personeelszaken Welkom bij Adullam

Maasheim
7  Annemarie van de Werken-

Kraaijeveld als begeleider i.o.

Beekheim
8  Peter Verloop als locatiemanager 
9  Anke van de Weerd  

als huishoudelijk medewerker
10  Linda van den Bosch-Verwoerd 

als begeleider 

Polderheim
11  Carla de Kok-Waggeveld  

als begeleider

Eliëzerhof
12  Chrisje Franken-ten Hove  

als huishoudelijk medewerker 

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

Gun jij onze logés fijne dagen op De Keizershof in Uddel? 
Wij zoeken vervoersvrijwilligers. Neem contact op met 
Alette Beens, e-mail ajbeens@adullamzorg.nl. Vind alle 

vrijwilligers vacatures op werkenbijadullam.nl

Ook werken bij Adullam?

Vrijwilliger worden?

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

18

10 1211
9

14 15

16 17

7 8

2 51 3 64

Centraal Bureau 
1  Marinka van Dalfsen-

Slingerland als adviseur zorg
2  Manouk Blankespoor  

als adviseur communicatie 

Muiderheim
3  Inge Visch-de Groot  

als begeleider i.o.

Kroonheim
4  Ilse van Wendel-Beens  

als begeleider 
5  Laura van den Brink  

als huishoudelijk medewerker 
6  Paulien Slagman als begeleider 

Streekheim
13  Lia Hulst-de Wit als zorgassistent 

KDC De Klimop
14  Joanne Boerman als begeleider 

Veldheim
15  Peter Verloop als locatiemanager 

De Klimboom (Rehobothschool)
16  Hillianne van Ommeren als begeleider 
17  Annelies Hazeleger als teamleider KDC 
18  Henrike den Hertog als begeleider i.o. 

ZO Ambulant Ede
19  Eveline van Kruistum  

als zorgondersteuner onderwijs 

13

19
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Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

6 mei 2022
Willemijn van der 
Kamp (Muiderheim) 
en Arend Jan Beens

24 februari 2022 
Marlene Kats (Veldheim) 
en Klaas Jan Tanis

29 april 2022
Anne-Greet Bouwman 
(Streekheim) en 
Hendrik-Jan Mokken 

 Wij zijn getrouwd!

Gerda Loedeman, 
begeleider Kroonheim

Karline Meerkerk - van den 
Bosch, begeleider Maasheim 

Lydia van der Stelt, 
teamleider Maasheim

12,5 jaar 
werkzaam bij Adullam

Groep de Haard van Streekheim 
wordt weer netjes als Andries 
helpt met stofzuigen.

Helpende hand

De Horstenaar
Julia geniet van het helpen 
van klanten, daarnaast werkt 
zij met plezier als kassière.

Tijd voor het bos
Deze harde werkers van De 

Eliëzerhof hebben vaak veel 
werk. Maar als het wat minder 

druk is, maken ze tijd voor een 
heerlijke boswandeling!

Politiekorps
Bij een rondleiding binnen 

Veldheim zag de wijkagent dat er 
ook catering verzorgd kan wor-
den. Op een dag kwam hij met 
zijn collega’s voor een heerlijke 

lunch. Een belevenis voor de 
deelnemers dat de agenten ver-

trokken met loeiende sirenes!
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Even buurten

Lente Havenkade-bewoners 
(Maasheim) gaan 
lammetjes knuffelen. 
Het lammetje voelt 
zich veilig bij Teus!

Zorgassistent Herma 
heeft van thuis een 

geitje meegenomen 
en stralende Ageet 

geeft het lieve geitje 
zelfstandig de fles.

Marretje geniet 
op het terras van 
Muiderheim van het 
voorjaarszonnetje!

Krijn Kleppe is gestopt als locatiema-
nager Beekheim om naar de voor-
zieningen van Alblasserdam te gaan. 
Bij zijn afscheid liet hij een frietkar 
komen en hebben de bewoners 
gesmuld van friet, snack en smoothie!

Na hun werkdag op Horstheim 
staan deze jongens op de bus 

te wachten als er een politieauto 
voorbij komt. Wat een verrassing 

dat ze er écht even in mogen zitten!

Frietkar

Helpende hand Beekzicht
Deze Beekheimers gaan graag 
eens met elkaar op de foto. En ze 
zijn héél benieuwd of zichzelf terug 
zien in het Adullam Contact ;-)

Stoere jongens
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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 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 Dagactiviteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

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

Dagactiviteitencentrum 
Maasheim 
Puttershoek 
T 088 238 60 50

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

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

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

Keukens  •  Badkamers  •  Vloeren  •  Kasten

Van harte welkom!

0345 - 51 20 20
www.middelkoopculemborg.nl

Beesdseweg 2
4104 AW  CULEMBORG

Middelkoop Culemborg B.V.
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 - 21.00 uur
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

Bezoek, beleef & geniet in onze 4000 m2 showroom

Dé specialistische totaalbeleving

UP - TO - DATE MET

Middelkoop_advertentie_178x120_v1.indd   1Middelkoop_advertentie_178x120_v1.indd   1 04-04-2022   15:3904-04-2022   15:39
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www.adullamzorg.nl

Tenslotte

Zorgconsulent Corrie Boogaard, hoopt eind juni afscheid te nemen 
van Stichting Adullam om met pensioen te gaan. Corrie heeft ruim 
19 jaar haar krachten ten dienste mogen stellen aan de zorg voor 
cliënten. Een reden tot dankbaarheid! We hopen ook op een mooie 
wijze afscheid van Corrie te nemen, maar willen hier alvast onze 
dank uitspreken voor het vele werk wat Corrie heeft mogen doen. 

Ter vervanging van Corrie zijn er twee nieuwe zorgconsulenten 
aangenomen, te weten: Albert van Elp en Renate Hazeleger.

Met ingang van D.V. 1 juli is 
de volgende indeling van 
zorgconsulenten per locatie 
gemaakt:

Eliëzerhof, Horstheim, Streekheim, 
Muiderheim: Albert van Elp

Klimop, Kroonheim: 
Renate Hazeleger

Molenheim, Polderheim, 
Wilgenheim, Maasheim, 
Beekheim, Veldheim, Klimboom
Jannie de Graaf

We willen Corrie graag iets 
persoonlijks meegeven als ze 
DV eind juni afscheid van ons 
hoopt nemen. Daar kunt u bij helpen! We zouden het leuk vin-
den als u Corrie iets toe zou willen sturen om haar te bedanken 
voor haar inzet. Misschien een kaart, een leuke foto of iets dat u 
haar toewenst. Alvast hartelijk dank voor uw creativiteit! 

Adres:
Stichting Zorg Adullam
Theaterplein 5
3772KX  Barneveld

Informatie over pensionering van Corrie Boogaard 
en de start van nieuwe zorgconsulentenBinnen 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

Redactie(commissie):
Anne Rebel-Lodder  
(voorzitter), Rosanne Baan, 
Hanne-José Huisbrink,  
Jan van Velthuizen.

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 (lid)
mr. G.B. van Driel RB, 
Dordrecht (vicevoorzitter)
J. Tippe AA, 
Staphorst (lid) 

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: 12.000
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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dbkeukengroep.nl/beloftes

Ruim 2130 beoordelingen
Qasa.nl | mei 2022

9,6

GOES

RIJSSEN

NUNSPEET
HAARLEM

KESTEREN

SINT-ANNALAND

UTRECHT

BERKEL EN RODENRIJS

BUITENGEWOON 
GOED GEREGELD
Afspraken komen we na

Als u ergens niet op zit te wachten bij de aanschaf en 

montage van uw keuken, dan is het gedoe. Gelukkig 

hoeft dat ook niet. De bestelling, de levering én de 

montage, we doen het allemaal zelf. In eigen beheer en 

uiterst zorgvuldig. Wij doen alleen beloftes als we zeker 

weten dat we ze ook kunnen waarmaken. Doen zoals 

beloofd. Daar kunt u ons gerust aan houden.


