'Mandy is
duidelijk en
betrouwbaar'

Bewoners Redmer en Heleen
nemen samen met Mandy de dag door.
Heleen: “Mandy is altijd geïnteresseerd
en kan goed luisteren. En ze plaagt altijd,
haha!”

Mandy Tax
Mandy (22) is sinds 1,5 jaar begeleider bij Sprank aan de Reysigerweg in Zwolle.
Mandy groeide op met een broer met een (lichte) beperking en als klein
meisje van zes wist ze het al: ik wil later werken in de zorg! Ze volgde de MBO
opleiding Sociaal Agogisch Werk op het Deltion College in Zwolle. Na haar
afstudeerstage bij Sprank, kwam ze in dienst. “De stageperiode gaf mij de
bevestiging dat het inderdaad heel leuk werk is.’’
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DANKBAAR
“Wat dit werk voor mij zo bijzonder maakt is dat ik echt iets kan betekenen
voor een ander. De bewoners zijn heel dankbaar als ik ze help. Soms zijn ze
verdrietig of zitten ze niet lekker in hun vel. Met een paar woorden, een grapje
of een knuffel kan ik ze weer helemaal blij maken. Dat geeft veel voldoening en
daar kom ik ‘s ochtends graag mijn bed voor uit!
We geven mensen met een beperking de kans om zo gewoon mogelijk te leven.
De afwisseling tussen de verschillende niveaus van de bewoners maakt het
werk leuk en uitdagend. En doordat je op verschillende tijden werkt is er veel
afwisseling. In het weekend kun je bijvoorbeeld ook eens samen gaan lunchen
of naar de Ikea. Als begeleider moet je flexibel zijn en goed kunnen schakelen.
Soms werk je met acht verschillende cliënten en bij iedereen moet je anders
reageren. Mensen met een verstandelijke beperking zijn eerlijk en oprecht
en bij hen mag je zijn zoals je bent. Elke werkdag maak ik weer bijzondere
momenten mee.”
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