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Anita, trotse tante van heel veel neefjes en 
nichtjes, is een echte Sprankel fan: “Ik bewaar 
alle Sprankels in mijn kast, want ik vind het
 zo’n leuk blad. En ik ken ook heel vaak mensen 
die er in staan. Van vroeger toen ik logeerde op 
de Regenboog in Hardenberg of op de Burcht 
in Bedum. Maar ik ken ook veel mensen van 
de vakantie met Dit Koningskind. Dan leer je 
elkaar goed kennen. Ik houd ervan om nieuwe 
mensen te ontmoeten.”

Anita herkent veel van pagina 4 en 5 waar 
de uitkomsten van het cliënt tevredenheids-
onderzoek staan. “Ik begrijp de positieve 
punten, maar ook de aandachtspunten. 
Mijn pb-er helpt mij bijvoorbeeld wel met 

het zoeken van nieuwe relaties en vriend-
schappen, maar het blijft lastig om een 
maatje te vinden. Dat vind ik heel jammer.” 
Verder wijst Anita je graag op pagina 11 en 12: 
“De groepsfoto van de Elzenlaan is echt leuk 
geworden. En ook de achterkant van de Spran-
kel vind ik heel mooi. Het zijn mooie foto’s en 
ik vind het gewoon heel bijzonder dat iemand 
zoveel vrijwilligerswerk doet voor Sprank.”

Locatie in beeld

Vrijwilliger Jan 

Vrienden van Sprank

c

WillekeColofon

Wat een mooi magazine met sprankelende verhalen ligt er weer voor u. Anita Visscher, bewoonster van de 
Elzenlaan in Hardenberg, hielp de redactie dit najaar. Haar mening over deze Sprankel: “Ik vind alles leuk om 
te lezen. En wat natuurlijk heel leuk is, is dat ik en mijn huisgenoten op pagina 11 staan.” 

PS meer nieuws van Sprank lees je op:
   twitter.com/stichtingsprank
   facebook.com/stichtingsprank

4 Wat vind jij 
van Sprank?

Veel leesplezier! 
Anita Visscher

6 Tom over DoeZoo 7 Fraamkoekjes

8 Op de voorkant: Gerad is 
bijna dagelijks te vinden in 
de moestuin achter het huis.
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Wat vind jij 
   van SpranK?

ambulant
Volgens cliënten

• Deelnemers: 19 (48% van de cliënten) 

Wonen
Volgens cliënten 

• Deelnemers: 308 (85% van de bewoners) 
• Gemiddeld cijfer in de branche: 8,9
• Gemiddeld cijfer: 

8,9 

De begeleiders helpen mij om 
gezond te blijven

Ik ben tevreden over de 
inrichting van mijn woning

De begeleiders hebben hart 
voor mijn ondersteuning

Ik kan merken dat ik in een 
christelijk huis woon 

Ik word onvoldoende geholpen 
bij het aangaan van nieuwe 
relaties en vriendschappen

De begeleiders hebben 
onvoldoende tijd voor mij

82% 88% 79% 

82% 9% 8% 

TEVREDEN:

AANDACHTSPUNTEN

Aandachtspunten

91%
geeft aan dat zijn familielid/

naaste zich veilig voelt 
op de locatie waar hij/

zij woont

Sterke punten
 
Als mijn familielid/naaste  
verdrietig, bang of boos is, dan  
krijgt hij/zij hulp van begeleiders (95%) 
 
De sfeer in de leefomgeving van mijn 
familielid/naaste past bij de christelijke 
waarden van Sprank (93%) 
 
De samenwerking in de driehoek (bewoner, 
verwant, begeleider) is een meerwaarde  
voor mijn familielid/naaste (84%)

• Mijn familielid/naaste kan 
onvoldoende contact leggen 
met mensen buiten de 
woongroep: 14%

• Als er iets kapot of versleten 
is, dan wordt dat onvoldoende 
gerepareerd of vervangen: 13% 

• De begeleiders hebben 
onvoldoende tijd voor mijn 
familielid/naaste: 12% 

(Zeer) tevreden
Gaat wel: niet tevreden en niet ontevreden
(Zeer) ontevreden

Perfect/heel goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Zwak/onvoldoende/
slecht
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100% 
van de cliënten is

 (zeer) tevreden over 
ambulante zorg

van Sprank

Meest tevreden want:
 
De begeleider begrijpt mij (95%)

Ik vind het fijn dat mijn begeleider gelooft in God (95%) 

Wonen
Volgens cliëntvertegenwoordigers 

• Deelnemers: 196 (55% van de vertegenwoordigers) 
• Gemiddeld cijfer in de branche: 7,5
• Gemiddeld cijfer:  7,8 

(Zeer) tevreden
Gaat wel: niet 
tevreden, niet 
ontevreden

Volgens cliëntvertegenwoordigers  

• Deelnemers: 12 (28% van vertegenwoordigers) 
• Gemiddeld cijfer:  7,3

Perfect/heel goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Zwak

Aandachtspunten: 
• Ruimer aanbod van activiteiten en 

verbetering van de voorziening/leefruimtes.

logeren
Volgens cliënten

• Deelnemers: 10 (25% van logés) 
• Gemiddeld cijfer:  8,5

Meer lezen over de resultaten uit het onderzoek? Kijk op stichtingsprank.nl/cto. 
Bron: Onderzoeksrapport Buntinx, juli 2016

Hoe is het om bij Sprank te wonen, logeren of begeleiding te krijgen? 338 cliënten gaven hun mening in het 
cliënttevredenheidsonderzoek. Ook verwanten en begeleiders vulden de vragenlijst in. Met de antwoorden 
kan Sprank de zorg en begeleiding nog beter afstemmen op de cliënt. Elke locatie heeft een overzicht 
gekregen van zijn sterke punten en aandachtspunten. Die bespreken cliënten, verwanten en begeleiders 
tijdens bewoners- en verwantenoverleggen of betekentafels. 

76%

21%
3%

30%
17%

5%

39%

9%

64%

36%
33%

17%17%

25%
8%
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n de DoeZoo vind je de meest exotische diersoorten, maar de focus van Tom Houx ligt bij de 
zorg voor de mens. Hij coördineert en begeleidt deelnemers van de dagbesteding: “Mensen 

met een beperking doen zinvol werk bij DoeZoo en we helpen hen bouwen aan hun eigen 
netwerk. De samenwerking met Sprank is daarin heel waardevol, omdat dat zorgt voor betere 
begeleiding. Ik zie dat de deelnemers van de dagbesteding, we noemen ze ook wel zorgcollega’s, 
veel leren over dieren verzorgen, maar vooral zichzelf leren kennen. Bij sommige dieren is 
het bijvoorbeeld nodig om assertief te zijn. Een ezel laat zich niet door iedereen leiden. 
Dit is daardoor een veilige plek om te oefenen in leiderschap.” 

EEN GOEDE BUUR…
De samenwerking met de betrokken ouders was er al voordat Sprank in beeld kwam 
en de Kameleon gebouwd werd. Tom: “Omdat we buren zijn, is Sprank letterlijk dichtbij. 
En dat werkt goed. Zo onderhouden wij bijvoorbeeld de tuin van de Kameleon. We 
vertegenwoordigen elkaar waar nodig bij de gemeente en kunnen zorgvragers 
naar elkaar doorverwijzen. Maar ook begeleidingsplannen stellen we samen 
op. Dan zitten we met de cliënt, de ouder en een begeleider van Sprank om 
de tafel. Eén zorgcollega wilde bijvoorbeeld digitaal klokkijken leren. 
Sprank en de DoeZoo hebben de leermethode op elkaar afgestemd 
en bij de DoeZoo kan zij in de praktijk oefenen op de kassa. De 
samenwerking is dus echt in het belang van de cliënten en om hen 
te helpen zelfredzamer te worden.” 

SAMEN STA JE STERK
“Omdat Sprank een grotere organisatie is 
dan DoeZoo, merk ik dat bepaalde dingen bij 
Sprank beter geregeld zijn. Daar kunnen wij 
dan van leren.” Toch ziet Tom ook ruimte voor 
verbeteringen: “Ik merk dat Sprank soms iets 
teveel naar binnen is gericht en uit eigen bron 
put. Sprank heeft veel te bieden en zou veel 
meer samenwerkingen aan kunnen gaan. 
Samenwerken is nodig en houdt je alert.”  

Ben je op zoek naar een plek om te 
wonen met zorg en begeleiding? 
Hier zijn nog open plekken:

• Berkel en Rodenrijs  
 Handpalm 

• Bunschoten/Spakenburg  
 Ark en Botter 
• Hardenberg  
 Weidebuurt 
• Hardenberg  
 Elzenlaan (zie pagina 11) 
• Sappemeer  
 Arendsvleugel 
• Stadskanaal  
 Veldhorst 
• Putten  
 Parel-Staete 
• Roden  
 Bernardpassage 
• Zuidhorn  
 Tamarisk 
• Nieuw project in Haren

Kijk op stichtingsprank.nl/open-plekken 
voor informatie over deze woningen. 

Hier is 
nog plek

I

Samenwerken voor 
de beste zorgkwaliteit

Tom houx

Zorgcoördinator bij DoeZoo in 
Leens. DoeZoo is een goede buur 
van Sprank-locatie de Kameleon. 
Acht bewoners van de Kameleon 
werken in de DoeZoo. 

Zorg voor mens, dier en natuur. Daar is de DoeZoo in Leens dagelijks mee bezig.
De kleinschalige dierentuin is door de ANWB uitgeroepen tot het leukste uitje in Groningen 
van 2016. Én tweede in de categorie ‘meest maatschappelijke uitje van Nederland’. Dat heeft 
alles te maken met het werk dat de bewoners van de Kameleon, en meer mensen met een 
beperking, doen bij de DoeZoo. Zorgcoördinator Tom Houx vertelt. 

We houden van de 
natuur op boerderij 
Fraam. We werken 
in onze moestuin, 
wandelen elke dag met 
de ezels en maken van 
oude pallets nieuwe 
stoelen en tafels. Zo 
dragen wij ons steentje 
bij aan het milieu en 
betekenen iets voor 
onze leefomgeving. 
Dat geeft een goed 
gevoel! En nu kan jij 
ook meegenieten: met 
trots presenteren wij 
het Fraamkoekje en 

het Fraambrood! Het 
tarwe is op de akker van  
Boerderij Fraam met 
zorg verbouwd door 
boer Geert Thybaut. 
Met passie gemalen in 
korenmolen “Windlust” 
te Zandeweer. En met 
liefde gebakken door 
bakker Henk Post in Ten 
Boer, waar de koekjes 
en het brood ook te 
koop zijn. Medewerkers 
van Fraam zorgen voor 
het vervoer naar molen 
en bakker en pakken 
de koekjes in. De winst 

gaat naar Stichting 
De Brug Groningen. 
Deze vrijwilligers 
helpen mensen met 
een beperking bij het 
sporten. 

Fraamkoekje van eigen deeg

Appartement vrij in Parel-Staete
In deze parel van een woning is een appartement vrij 
met 24-uurs begeleiding. Het appartement heeft een 
eigen woon/slaapkamer, keukenblokje en badkamer. 
Het is een gezellige en mooie woning in Putten waar je 
samenwoont met 21 andere bewoners. ’s Avonds eten de 
bewoners samen in drie groepen en worden verschillende 
activiteiten georganiseerd. stichtingsprank.nl/parelstaete 

Begeleiding thuis, logeren of dagbesteding?

Heb je een eigen huis of woon je bij je ouders? Sprank biedt ook 
thuis begeleiding. Of kom bij Sprank logeren of op de dagbesteding 
werken. Op www.stichtingsprank.nl vind je alle mogelijkheden. 
Of bel 088 0070700 of e-mail naar info@stichtingsprank.nl voor 
meer informatie. Dan kijken we samen wat het beste bij jou past. 

Op de Vlaskakkerkamp in Hardenberg 
wordt een nieuwe woning gebouwd. 
De bewoners, die nu in een tijdelijk huis 
wonen, volgen de bouw op de voet. Hier 
zie je Herman Flim met het bouwteam.
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Het netwerk van 
Tessa en Laura

Tessa Ligtenberg 

Tessa volgt een opleiding voor 
kinderopvang: “Het is mijn 

droom om met kinderen te werken, 
en nu doe ik dat al in mijn stage.” 

Deze ervaring geeft haar vleugels om steeds 
zelfstandiger te leven: “Ik wil graag leren van Laura, want 
zij woont al op zichzelf. Daarom vind ik het ook leuk om 
samen met haar een gezellige avond te organiseren voor 
andere cliënten van Sprank. Afgelopen zaterdag hebben we 
bij Laura thuis de uitnodigingen gemaakt. Ik krijg twee keer 
in de week begeleiding van Norma. Ik leer allerlei dingen 
die nodig zijn om op mijzelf te wonen. De was doen, mijn 
kamer opruimen en goed plannen bijvoorbeeld.” 

Laura Hofsink

Laura heeft haar eigen appartement. En sinds ze op zichzelf 
woont, krijgt ze ambulante begeleiding van Sprank. 
“Norma begeleidt me om zo zelfstandig mogelijk te leven. 

Zo hebben we geoefend met telefoongesprekken voeren. 
Nu pak ik steeds vaker zelf de telefoon om wat te regelen. 
Ook ga ik minder snel naar mijn ouders toe als ik met iets zit. 
Ik probeer het eerst zelf op te lossen.” Laura heeft bewust 
gekozen voor Sprank. “Vanaf de eerste kennismaking word 
ik gezien als een persoon en niet als een cliënt. Het is fijn dat 
het voor begeleiders en cliënten van Sprank heel normaal is 
dat ik geloof in God.” 

Yvonne Ligtenberg, moeder van Tessa 

Familie Ligtenberg krijgt al langere tijd hulp in de begelei-
ding van Tessa, maar sinds Norma twee keer in de week 
komt, merkt Yvonne vooruitgang: “Tessa wordt zelfstan-
diger en daardoor hoef ik niet meer de begeleidster in huis 
te zijn. Ik kan ‘gewoon’ moeder zijn en daardoor wordt 
het gezelliger in huis. En als het nodig is, dan bel ik Norma 
om te overleggen. Het gevoel dat ik het niet meer alleen 
hoef te doen is fijn.” Yvonne kijkt naar het moodboard: 
“Deze tekst vinden we alle vijf perfect passen bij de begelei-
ding die Tessa en Laura krijgen: Doordat wij in deze vrouwen 
geloven, zie je dat ze in zichzelf gaan geloven.”

Norma Beugelink, Ambulant begeleidster van Tessa en Laura

“Deze meiden zijn enorm gemotiveerd om te groeien. En 
daar mag best bij gelachen worden. Vanuit een ontspannen 
sfeer kan je groeien in wie je bent. Natuurlijk stellen we 
doelen, maar echt contact en vertrouwen is eigenlijk veel 
belangrijker in goede ambulante begeleiding. Het is gaaf 
dat Tessa en Laura elkaar gevonden hebben, want er is veel 
herkenning en ze kunnen van elkaar leren.” Omdat Laura op 
zichzelf woont en Tessa nog thuis, is er verschillend contact 
met de moeders. “Maar in beide situaties is de verbinding 
met ouders enorm belangrijk. De band tussen moeder en 
dochter is sterk. Niemand kent hen beter dan hun moeder.”

Jantina Hofsink, moeder van Laura

“Het is heel logisch dat Laura sommige dingen niet met 
mij wil bespreken. Daarom ben ik heel dankbaar dat ze een 
buddy als Norma naast zich heeft. Laura vertrouwt haar 
en dat is de basis om stappen te zetten en doelen te halen. 
Ik vind het een rustgevende gedachte dat er iemand is bij 
wie Laura altijd aan kan kloppen, stel dat er iets met ons 
gebeurt.” De identiteit van Sprank voelt als een warm bad 
voor Jantina: “We begrijpen elkaar door onze christelijke 
achtergrond en dat vind ik heel waardevol.” 

Beiden krijgen ze thuis begeleiding en allebei kozen ze heel bewust voor Sprank. 
Tessa (17) en Laura (28) maakten samen met hun moeders en begeleidster een 

moodboard om na te denken over hun netwerk. Er kwam een mooi idee uit: om elkaar 
vaker te ontmoeten, organiseren Tessa en Laura een gezellig buffet voor mensen die 
ook ambulante begeleiding krijgen van Sprank. Begeleidster Norma is enthousiast: 

“Het is mooi dat ze contact leggen. Er is veel begrip en herkenning.” 

"Doordat wij in deze 
   vrouwen geloven,     
 zie je dat ze in zichzelf    
     gaan geloven" 
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idden in een groene en bosrijke omgeving in Hardenberg staat 
locatie de Elzenlaan. Twee geschakelde woningen: buren, maar 

wel twee zelfstandige groepen met elk hun eigen sfeer. Bewoners 
Gerad en Peter voelen zich thuis in deze natuurlijke omgeving. 
Regelmatig voorzien ze hun huisgenoten van verse sla, bietjes of 
wortels, vanuit de moestuin achter het huis.

Actief en veelzijdig, dat is typerend voor de bewoners van de Elzenlaan. 
Ieder vanuit z’n eigen talenten en mogelijkheden. Na de avondmaaltijd 
vertrekken veel bewoners naar een activiteit. Fitness, vogels spotten, 
muziek maken of creatief bezig, ieder doet wat bij hem of haar past. 
De onmisbare inzet van een groep vrijwilligers zorgt er voor dat de 
bewoners kunnen sprankelen.

Liesbeth komt al 30 jaar bij gastgezin Dik en Ada Zomer. Ze vertelt trots: 
“In de zomer ga ik bijna elke dag zelf op de fiets om hond Kay uit te 
laten. Kay luistert altijd goed naar mij.” Ada: “Het is prachtig om te zien, 
Kay en Liesbeth zijn echt maatjes, ze voelen elkaar goed aan.’’ 

Van links naar rechts: Jenny Harink, Froukje Pool, 

Jonathan Schuhmacher, Lieuwe Boonstra, Peter Werkman, 

Wilma Pruim, Jan Haaijer en Gert Pool.

Sinds afgelopen voorjaar staan de schommels in de tuin en wordt er 
enthousiast gebruik van gemaakt door de bewoners. Het geeft plezier 
en ontspanning. Het is nu duidelijk herfst, maar als het weer meezit, 
wordt er heerlijk heen en weer gezwierd. 

Drie jaar geleden kon Wenwille, mede dankzij betrokken ouders van 
bewoners, haar deuren openen. De naam Wenwille betekent in het Fries 
‘woonplezier’, iets wat de bewoners nu ook in de tuin mogen beleven! 

Samen geloven
Een van de onderwerpen die ons als centrale 
cliëntenraad raakt is de identiteit van Sprank. 
Wat geloven we? En hoe zie je dat terug in de 
begeleiding van Sprank?

We geloven in God de Vader, in Gods zoon Jezus 
Christus en in de Heilige Geest. Wij verwachten 
de opstanding uit de dood en het eeuwige leven. 
God zorgt voor ons, hoe moeilijk we het ook 
kunnen hebben. We vinden het belangrijk dat de 
begeleiding in hetzelfde gelooft als de bewoners. 
Zo kunnen zij elkaar goed begrijpen. De basis 
moet hetzelfde zijn, de kerkelijke keuzes die 
ieder persoonlijk maakt is iets anders, maar moet 
wel in overeenstemming zijn met de visie van 
Sprank. Waarom? Laat ik het duidelijk maken met 
een praktijkvoorbeeld: Een bewoner had op een 
gegeven moment veel last van angstgevoelens 
en onrust. De begeleiding heeft toen elke avond 
samen met haar alles aan onze Hemelse Vader in 
het gebed verteld. De bewoner ervoer zo rust en 
geborgenheid.

We realiseren ons als CCR dat het een voorrecht en 
zegen is om samen te kunnen bidden, bijbellezen 
en samen naar de kerk te kunnen gaan. Samen met 
de organisatie van Sprank, waken we ervoor dat dit 
geen vanzelfsprekendheid wordt.

Namens de CCR,
Froukje Pool, secretaris

Gewoon, omdat échte vrienden elkaar helpen.

Samen zorgen dat jij sprankelt! Dat is het doel van Sprank 
en daar helpen de Vrienden van Sprank graag aan mee. 
Vraag maar eens aan de bewoners van Wenwille in 
Drachten. Zij konden mede dankzij een financiële bijdrage 
van de vrienden van Sprank schommels in de tuin plaatsen.

Wilt u ook helpen 
om mensen te laten 

sprankelen? Word donateur 
van de Vrienden van Sprank 
of geef eenmalig een gift via 

vriendenvansprank.nl. 
Alvast hartelijk 

bedankt!

Liesbeth te midden van 
Dik en Ada zomer en Kay.

Gerad is bijna dagelijks te vinden 
in de moestuin achter het huis.

Veelzijdig   

 Aan de Elzenlaan 
is nog een plek vrij. 
Ben je iemand of 
ken je iemand die 
op zoek is naar wo-
nen met begelei-
ding? Kom gerust 
een keer langs!

aan de Elzenlaan
Natuurlijk

Peter voelt zich 
helemaal thuis 
in deze groene 

omgeving. 

 Kirsten: Ik ben erg 
blij 

met de schommels. Door te 

schommelen kan ik me 

lekker ontspan
nen.

  Gea: Ik vind 
schommelen fijn.

Rinke: “Ik ben aan 
het oefenen voor de 
avondvierdaagse!”



Vrijwilliger Jan  
“Het betekent meer voor mij dan 
ik ooit had kunnen denken” 

Vrijwilliger van het jaar 2016. Dat is de titel die Jan Otter met trots mag 
dragen. Jan: “Ik ben gaan houden van de mensen die bij Sprank wonen. 
Het vrijwilligerswerk betekent niet alleen veel voor de ander, het is ook 
waardevol voor mijzelf.” Jan organiseert en coördineert de jaarlijkse 
collecteweek voor het Fonds verstandelijk gehandicapten. Zo collecteert 
hij in het winkelcentrum en langs de deuren in Berkel en Rodenrijs en 
Bergschenhoek. De opbrengst? “Dit jaar ontvingen we € 6.813 en de helft 
daarvan gaat naar Sprank!” 

Na het harde werken trakteert Jan op ijs! 

Jan: “Dagbesteding Het Hoekpunt kan met deze bijdrage hun 
cateringservice uitbreiden. De deelnemers van het Hoekpunt 
vinden het enorm leuk om bijvoorbeeld lunches en gebak te maken 
en zijn hier ook goed in.” Daarnaast is Jan een vast gezicht op de 
Rozenhoek, maar is ook een goede bekende voor de bewoners van 
de Handpalm. Henry woont op de Handpalm en helpt ook mee 
met de collecte: “Jan gaat vaak mee met uitjes of als iemand naar 
de tandarts moet bijvoorbeeld. En ik kom ook regelmatig bij hem 
thuis in het weekend. Het is heel fijn om zo’n gastgezin te hebben, 
omdat ik goed met hem kan praten.” Dat Jan er ook van geniet is 
van zijn gezicht af te lezen: “Sprank is niet meer uit mijn leven weg 
te denken. En daar ben ik erg dankbaar voor.”

Henry, Caroline, Chris en Jan 
collecteren in het centrum van 

Berkel en Rodenrijs.

Jan: “Samen met bewoners 
collecteren levert veel spontane 

reacties op.” 

T 088 0070700    E info@stichtingsprank.nl    I www.stichtingsprank.nl


