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Het leve
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Christenen in hart en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Van de redactie
Met behulp van bewoner Dirk Kraai is deze nieuwe Sprankel tot stand gekomen. “Ik vond het erg leuk om
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Mooie woorden
waarmaken
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Open plekken

Op de voorkant: Adriënne, Joost,
Daniël en Gerco in het restaurant
van Hart van Vathorst.

8

mijn steentje bij te dragen en ik ben heel blij met de gemaakte foto’s van onze groep. Leuk om deze in de

Ik en mijn huis

10 Vrienden van Sprank
11
12

Locatie in beeld

Medewerker Mandy

Colofon
‘Sprankel!’ is een uitgave van Stichting Sprank,
christenen in hart en zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Stichting Sprank
Hanzelaan 334
8017 JL Zwolle
T 088-007 07 00
W www.stichtingsprank.nl
E info@stichtingsprank.nl
Vrienden van Sprank
secretariaat@vriendenvansprank.nl | 0321-312684
Wilt u eenmalig een bijdrage doen? Uw gift is welkom op
rekeningnummer NL90 RABO 011 87 16 638 t.n.v. Stichting
Vrienden van Sprank te Zwolle. Donateur worden? Vul online
een aanmeldformulier in op vriendenvansprank.nl.
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Sprankel terug te zien!”
Dirk woont al jaren met veel plezier in De Reiger
in Bedum. Dirk werkt bij zorgboerderij Kardinge
in Groningen. Daar gaat hij op de fiets naartoe
en bij slecht weer neemt hij een taxi. Tafeltennis is zijn grote hobby. Elke dinsdagavond slaat
Dirk fanatiek een balletje. Ook gaat hij elke
week graag naar Bijbelstudie.
In deze Sprankel staat het waarmaken van onze
identiteit centraal op pagina 4. Hoe merk je dat
we een christelijke organisatie zijn en waarom
is dat prettig? We vroegen het aan Dirk. “God is
voor mij heel belangrijk. Het is daarom fijn dat
mijn medebewoners en begeleiders christen
zijn. Hen hoef ik niks uit te leggen over God.

We kunnen samen over het geloof praten en
elkaar daarmee steunen. En als we bijvoorbeeld
met een aantal naar de kerk zijn geweest kunnen we er over napraten.”
Op pagina 6 kunt u lezen over dominee Joost
Smit en hoe hij in verbinding staat met de bewoners van Hart van Vathorst. Op pagina 8 en
9 staat een mooi verhaal over passende begeleiding voor Rico. Hoe het is om als begeleider
voor Sprank te werken? Dat lees je op pagina 12!

Veel leesplezier!

Dirk Kraai

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

Willeke
Vrijwilliger worden?
Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk of
heeft u vragen? Neem contact met ons op via
vrijwilligers@stichtingsprank.nl.

Fotograf ie
Kees Muizelaar: blz. 3, 8, 9, 11, 12
Carla Manten: blz. 5
Petra van Schaik: blz. 6

Centrale Cliëntenraad
CCRSprank@kpnmail.nl | 0592 - 340645

Ontwerp: Buro Dirigo
Druk: Sonodruk
Uitgave: Jaargang 7 | nummer 14 | najaar 2017

Redactieraad Sprankel!
Margreet van Buuren | Froukje Pool | Dick Post |
Henriëtte Riemersma | Marloes Selles |
Willemien Schaap | Dirk Kraai
Tekst en eindredactie
Margreet van Buuren | Henriëtte Riemersma |
Marloes Selles | Hanneke van Ommen

c Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar
gemaakt worden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de redactie.
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Erik Janssen

Beno Munneke, voorzitter Vrienden van Sprank, en Anne Westerduin

“We blijven
deskundige christenen
in hart en zorg zoeken,
want dat is onze belofte
aan cliënten en hun
ouders.”
Sylvia Huwaë

Mooie woorden
waarmaken

Hoe je onze identiteit terugziet in de zorg
De mensen die bij Sprank werken zijn christenen in hart en zorg. Maar zorgt iemand
die gelooft in Jezus anders dan iemand die niet gelooft? Het gaat toch om de kwaliteit
van zorg? Hoe maken de medewerkers van Sprank deze mooie woorden waar?
Natuurlijk staat ook bij Sprank kwaliteit voorop, of
eigenlijk: de cliënt. Dat hij of zij van betekenis mag zijn,
zich thuis en veilig voelt. Maar Sprank wil méér bieden
dan alleen professionele zorg. In onze zorg neemt geloof
een belangrijke plek in. Als je hetzelfde gelooft, schept
dat een band. Medewerkers van Sprank zijn deskundige
zorgprofessionals, maar zijn er ook voor cliënten om te
delen, samen te beleven, te groeien of mee te lopen in
geloof.
SAMEN JE GELOOF DOORLEVEN
Samen bidden, bijbel lezen en op zondag naar de kerk zijn
bepalende gewoonten voor veel cliënten van Sprank. Maar
ook het persoonlijk geloof van begeleiders is belangrijk
voor cliënten en ouders. ‘Wie is Jezus voor jou?‘ is een
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veelgestelde vraag van ouders aan mensen die solliciteren
als begeleider in de woning waar hun zoon of dochter
woont. Sectormanager Sylvia Huwaë vindt dat bijzonder:
“De sollicitatiebrief is vaak aanknopingspunt voor een
gesprek over het geloof. Kan deze begeleider vorm geven
aan een veilig, herkenbaar christelijk klimaat in de woning,
waar cliënten zich thuis voelen? Geloven is namelijk geen
kunstje. De kracht zit ‘m in het samen doorleven van je
geloof. Je herkent elkaar en je deelt met elkaar. Het komt
uit je hart. Als een cliënt verdrietig, boos of juist heel blij
is, mag je dit als begeleider samen met de cliënt bij Jezus
brengen.” Het persoonlijke geloofsleven van medewerkers
is daarom een onderwerp tijdens de sollicitatie, en ook in
functioneringsgesprekken.

WAARDEN VAN CLIËNT EN FAMILIE
Sinds dit jaar werken teams met Dilemma’s in kaart, ontwikkeld door Reliëf, een
methode die ethische dilemma’s uit de praktijk bespreekbaar maakt. Volgens
coördinerend begeleider Erik Janssen zijn de teams erg positief over de methode.
“Het dwingt je om bij iedere kwestie in de schoenen te staan van de cliënt en de
familie, de tijd te nemen om elke kant van de driehoek belichten. Voordat een
besluit wordt genomen, ontdekt het team welke waarden belangrijk zijn voor de
cliënt, familie, begeleiders en andere betrokkenen.”
“Ik denk dat we, zeker als christenen, een grote verantwoordelijkheid hebben om
regelmatig te reflecteren op onze moraal,” benadrukt Erik. “Onze diepste drijfveer
om te zorgen komt uit Jezus en zijn liefde voor alle mensen. Dat zijn mooie woorden,
maar we moeten ze wel waarmaken. Daarom kijken we continu of we het goed
doen. Geloven in Hem vraagt om zelfreflectie. We zeggen dat Jezus de bron is
waaruit we werken. Doen we dat ook?”
WONDERLIJK GEMAAKT
Het meest praktisch wordt ons geloof in de persoonlijke begeleiding van cliënten.
Want we willen hen begeleiden rondom alle aspecten van het leven. Wat is
belangrijk in jouw leven? Welke keuzes maak jij, en waarom? Hoe ga je om met
moeilijke gebeurtenissen? Met de methoden Dilemma’s in kaart en Wonderlijk
gemaakt speciaal krijgen medewerkers handvatten om cliënten hierin te begeleiden.
De methode Wonderlijk gemaakt speciaal is net geïntroduceerd bij Sprank en
gefinancierd door de stichting Vrienden van Sprank. Geschreven vanuit een
Bijbelse visie op seksuele vorming en ontwikkeld door Driestar Onderwijsadvies,
in nauwe samenwerking met mensen vanuit het werkveld. “Wonderlijk gemaakt
speciaal helpt bijvoorbeeld bij begeleidingsvraagstukken over weerbaarheid,
relaties, seksualiteit en vriendschappen en het onderscheid daartussen,” vertelt
gedragsdeskundige Tineke den Otter. “Begeleiders worden daar de komende
periode in getraind. Heel praktisch, en het doet een beroep op hun creativiteit.”
Zo besprak een van de bewoners van Hart van Vathorst het thema ‘grenzen’
met haar begeleider. Ze wilde het verschil leren tussen een fijn en een vervelend
geheim. En aan wie kun je een vervelend geheim vertellen? Bewoners leren dan
bijvoorbeeld de kernzin: een vervelend geheim móet je vertellen en vervelende
geheimen moeten stoppen.
BELOFTE AAN CLIËNTEN EN OUDERS
Voor de toekomst ziet Sylvia een belangrijke opgave: “In de krappe arbeidsmarkt
voor de gehandicaptenzorg is het al moeilijk om personeel te vinden. Zeker als je
daarbij ook nog eisen stelt aan de achtergrond en overtuiging. Toch blijven we
deskundige christenen in hart en zorg zoeken, want dat is onze belofte aan cliënten
en hun ouders.”

Uit ''Zo zien wij zorg'':
Gedreven door de liefde van God, geven wij zorg en ondersteuning.
We bieden een veilig thuis in een christelijke omgeving.
Vanuit geloof kunnen cliënten en medewerkers elkaar begrijpen,
steunen en inspireren.
Als hij/zij dat wil, begeleiden we de cliënt in zijn/haar leven met
geloof en zingeving.
Lees meer op stichtingsprank.nl/identiteit

Wat vindt
onze nieuwe
bestuurder?
Ik ben trots op hoe Sprank het begrip
‘identiteit’ invult, vanuit het besef dat de
Bijbel nog steeds richting geeft aan het leven
vandaag. Daarom voelde ik me aangesproken
toen de functie van bestuurder van Sprank
vrijkwam.
Sinds 1 september mag ik hier inhoud aan
geven, samen met alle medewerkers en
vrijwilligers en last but not least: onze
cliënten. Zij vormen het hart van onze
organisatie en gaan ons regelmatig voor
in praktisch geloven in het dagelijks leven.
Tijdens het eerste locatiebezoek vroeg
een bewoner mij: ‘mag ik wel een groter
appartement willen?’ Hij hield mij onbewust
een spiegel voor en wees mij op het belang
van jezelf bevragen op je intenties en
drijfveren. Ook naar Sprank wil ik op die
manier kijken. Hoe staan onze wensen en
verlangens in het licht van waarom Sprank
bestaat? Hoe kunnen we beelddragers zijn
van de Here Jezus zelf: bewogen met mensen
en open staan voor hun (levens)verhaal?
Ik heb zin om op die manier samen onze
woorden waar te maken.

Anne Westerduin-de Jong is sinds
1 september 2017 aangetreden als bestuurder
van Sprank. In de volgende Sprankel kun je
verder met haar kennismaken.
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Het leven delen
De werkkamer van Joost Smit ligt centraal in het verzamelgebouw Hart van Vathorst.
Het gebouw is zo gemaakt dat mensen elkaar weten te vinden. “Je merkt dat dit een
bijzonder huis is, waarbij je het leven deelt.”

G

"

od verbindt ons en heeft ons bij elkaar geplaatst. Een van de belangrijkste dingen vind ik dat
mensen zich hier welkom voelen. Dat je voelt dat je er mag zijn.
Een deel van de bewoners van Sprank komt op zondag naar de kerkdiensten. Ze zijn op allerlei manieren
betrokken, ze doen mee met de kinderbijbelclubs of spelen mee in de band. Soms reageren ze spontaan
op iets wat in de dienst gebeurt. Het is daarom belangrijk om te improviseren en goed aan te voelen.
We kunnen samen ook heerlijk lachen om dingen die gebeuren. Sommige bewoners eten regelmatig
bij mensen uit de gemeente en breiden zo hun netwerk uit. Ze kennen mij allemaal. Ik ben voor hen
een figuur die belangrijk is. Daar had ik eerst wel moeite mee, maar dat hoort erbij.
Wat voor mij het hoogtepunt is van het samenleven: het avondmaal. Ja, daar ben
je dan dominee voor hè, haha. Er komen ‘gewone’ mensen, maar ook mensen
die niet kunnen lopen of niet kunnen eten. Zelfs bezoekers die Jezus niet
kennen doen mee, zij kunnen naar voren komen om gezegend te
worden. Dat is heel gaaf. Iedereen is op een bepaalde manier
betrokken bij die eenheid.”

Plaats vrij op de Weidebuurt
In het landelijke Heemse (Hardenberg) is plaats
vrij op locatie De Weidebuurt. De groep met
zeven bewoners in de leeftijd van ca. 50-80 jaar,
de zogenaamde ouderengroep, zoekt een nieuwe
huisgenoot! Iedere bewoner heeft een zit/
slaapkamer en badkamer met douche en toilet.
In de groepsruimte is plaats voor gezamenlijke
activiteiten zoals koffiedrinken, de maaltijden,
handwerken en tv kijken. Als het mooi weer is,
genieten de bewoners van de grote tuin. Voorzieningen zoals kerk en supermarkt zijn dichtbij.
Kortom: De Weidebuurt is een fijne plek om te
wonen voor de ouder wordende cliënt!

Ik zoek
woonruimte

"Bewoners zijn op
allerlei manieren betrokken"
“Doordat we in één gebouw zitten is het
eenvoudig om naar elkaar toe te lopen. Zo kan
ik bijvoorbeeld aan een begeleider vragen hoe
ik het beste met een bewoner om kan gaan.
Hierin kunnen we ons nog verder verbeteren
zodat we als kerk goed weten hoe we met
individuele mensen om kunnen gaan en
wat ze nodig hebben. Wat Sprank onderscheidend maakt is dat er ruimte wordt
gemaakt om over God te praten. Niet
omdat het moet, maar omdat het deel uit
maakt van het leven. Dat is bijzonder. Het
is iets om te koesteren. Tegelijk zijn we
allemaal verschillend. Maar dit is een huis
waar we samen, hoe verschillend we ook
zijn, het leven delen.”
Foto van links naar rechts: Adriënne den Breejen,
Joost Smit, Daniël Wolff, Gerco van der Erve
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Ben je op zoek naar een plek om te
wonen met zorg en begeleiding? Hier
zijn nog appartementen en studio’s vrij:
Joke en Kees

Nieuwbouw De Haven
Joost Smit
Joost is predikant van GKV
De Ontmoetingskerk in
Amersfoort Vathorst. Het
gebouw is onderdeel van
Hart van Vathorst: Eén
gebouw voor kerk, Accolade
Zorggroep, kindercentrum
Bzzzonder en Sprank.

Joke en Kees zijn twee van de achttien mensen die straks komen te
wonen in De Haven, de nieuwbouwlocatie in Bunschoten-Spakenburg.
De bouw is inmiddels gestart. In de
zomer van 2018 kunnen Joke, Kees
en de andere nieuwe bewoners hun
nieuwe appartementen betrekken.
Joke: “Thuis is voor mij lekker
uitrusten en bezig zijn met mijn
hobby’s, zoals muziek luisteren
en puzzelen.”

Kees: “Een fijne, veilige plek waar
we ook over God kunnen praten.
Dat voelt thuis voor mij.”
Veel van de inrichting in het nieuwe
huis wordt betaald door de overheid en door de bewoners zelf. Om
er een warm en gezellig thuis van
te maken hebben we je hulp nodig.
Meer informatie en een gift geven
kan op: www.vriendenvansprank.nl

• Hardenberg
Weidebuurt
Lichtboei
• Haren
Nieuwbouw Kerkboerderij
• Leeuwarden
Nieuw project
• Roden
Bernhardpassage
Kijk op stichtingsprank.nl/open-plekken
voor informatie over deze woningen.
Sprank biedt ook ambulante
begeleiding en dagbesteding. Meer
informatie vind je op onze website
www.stichtingsprank.nl
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Passende begeleiding
voor Rico
“Twee jaar geleden ben ik naar Assen verhuisd om dichterbij mijn zus Helene te
wonen.” begint Rico. Daarvoor reed Helene eens in de 4 à 6 weken van Assen naar
Zeist voor een kort bezoekje. Nu wonen ze 5 minuten met de fiets van elkaar en is het
contact veel intensiever geworden. Maar dichterbij wonen was niet de enige reden om
te verhuizen. Helene: “Rico kreeg veel lichamelijk zorg, maar ik zag dat hij ook andere
begeleiding nodig had. De woning en begeleiding van Sprank sluit beter aan. Hij is er
in alle opzichten op vooruitgegaan.”
Helene Cooiman, zus van Rico

Rico Cooiman
Rico groeide op in Rotterdam, maar is altijd al een
buitenmens geweest. “Vroeger was ik vaak te vinden op
de kinderboerderij en nu werk ik op de Balloohoeve, een
échte boerderij. Daar zorg ik voor de moestuin en geef ik de
kippen te eten.” De zorg en begeleiding die hij van Sprank
krijgt sluit goed aan: “Ik voel me hier thuis en op mijn
gemak. Mijn begeleiders helpen mij heel goed en nemen
elke dag de tijd om met mij te praten. Zij voelen goed
aan hoe het met mij gaat. Als er iets is wat over mijn huis
gaat, of over de begeleiding, dan bespreek ik het eerst met
Marlies of Marieke, mijn persoonlijke begeleiders. Zij appen
dan met Helene als dat nodig is. Ik kan heel goed met mijn
zus, dus sommige dingen, over kleding bijvoorbeeld, vraag
ik eerst aan haar. Ik merk nu ik hier de juiste begeleiding
krijg, dat ik veel minder vervelende buien heb en dat
mijn hoofd beter meewerkt.” Rico heeft naast zijn familie
ook een eigen netwerk in Assen opgebouwd: “Met mijn
maatje, die ik via Dit Koningskind heb leren kennen, ga
ik eens in de zoveel tijd op pad. En ik zit bij een kring van
de kerk. Zij helpen mij ook met praktische dingen zoals
ziekenhuisbezoeken. Ik ken veel mensen in de kerk en ik ben
erg dankbaar voor deze contacten.”
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Helene hielp haar ouders altijd al in
de zorg voor Rico. “Onze zus woont
in Afrika en onze broer heeft ook
lange tijd ver weg gewoond. Voordat
mijn vader overleed, vroeg hij of ik de zorg
van Rico wilde overnemen. In samenwerking met
Sprank werkt dat nu fantastisch. We hebben regelmatig
contact, ik ben altijd meteen op de hoogte als er wat
gebeurt, en andersom ook. We hebben de eerste 2 jaar
in Assen nodig gehad om te ontdekken welke zorg en
begeleiding Rico eigenlijk nodig heeft. Omdat in zijn
vorige woning alleen aandacht was voor de persoonlijke
verzorging, wisten we niet precies wat we moesten doen
met de psychische problemen en andere beperkingen. We
hebben veel met begeleiders van Sprank gesproken en
testen gedaan met de orthopedagoog om te kijken wat
Rico nodig heeft en wat belangrijk is voor hem. Nu dat
duidelijker is, is het makkelijker loslaten voor mij. Ik heb
vertrouwen in de begeleiders. Zij weten heel goed wat het
beste is voor Rico. Ik zie dat hij gelukkig is en dat is voor mij
belangrijk. Ik begrijp dat het voor ouders anders is dan voor
mij als zus, maar je moet je kind een keer loslaten en dat
kan je bij Sprank in vertrouwen doen.” 		

"Je kan bij Sprank je kind, broer
of zus in vertrouwen loslaten."

Marlies Roke, persoonlijk begeleider Rico
Marlies is heel duidelijk als het gaat om de samenwerking tussen Rico, Helene en
haarzelf. “Ik vind het echt een gemiste kans om geen contact met familie van de cliënt te
hebben. Zeker als zij een goede band hebben. Bij Sprank investeren we in deze contacten.
Het is geweldig dat er familie is die voor de cliënt door het vuur gaat. Het is belangrijk
voor het welzijn van Rico dat Helene betrokken is. Helene kent Rico al zo lang en goed.
Goede afstemming en een vertrouwensband is enorm belangrijk.” Natuurlijk is dat niet
altijd vanzelfsprekend, legt Marlies uit: “Soms is het aftasten in het contact met ouders of
verwanten. Bij de ene familie heb je makkelijker en sneller goed contact dan bij de ander.
En in de beginperiode is het altijd ontdekken wat de beste manier van samenwerken is. Ik
kan nu beter inschatten hoe Helene gaat reageren dan toen ik haar nog maar net kende.”
Marlies is dan ook geraakt als Helene haar vertrouwen naar de begeleiding uitspreekt:
“Dat vind ik erg mooi om te horen. Wij realiseren ons dat er tijd en ruimte voor ouders en
familie nodig is om hun kind of broer of zus los te laten.”
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Gewoon, omdat échte vrienden elkaar helpen.

Identiteit
in de praktijk
Het identiteitsdocument is ingevoerd. Er staan
prachtige woorden op papier. Daar stemmen wij als
CCR helemaal mee in. Met cliënten is over de identiteit gesproken en in elke locatie hangt het bord
met “huisregels” die met de identiteit te maken
hebben. Kort samengevat: de cliënt mag rekenen
op een veilig thuis. Heel mooi!
Maar in de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk.
Bewoners zeggen bijvoorbeeld dat er veel rare
woorden worden gezegd in huis. En dat wordt
niet door iedereen gewaardeerd. Het taalgebruik
is een van de punten waar aandacht voor moet
zijn. Andere punten die volgens de CCR belangrijk
zijn: een christelijk leefklimaat, hoe ga je goed om
met seksualiteit en relaties en met de persoonlijke
levensweg van de cliënt. Begeleiders spelen hierin
een cruciale rol.
Als er moeilijke beslissingen genomen moeten
worden, wordt de casus met de nieuwe methode
Dilemma’s in kaart besproken. Lees hierover meer
op pagina 4 en 5.
Natuurlijk hoort daarin ook het gesprek met ouders
en verwanten. De CCR realiseert zich ook dat de
cultuur verschillend is en kan zijn op de locaties. En
dat is niet erg. Als het aangenomen identiteitsdocument maar het fundament blijft.
Als het nodig is kunt u de CCR ook benaderen bij
moeilijke punten. Wij horen graag wat er speelt op
de verschillende locaties.
Namens de CCR,
Froukje Pool, secretaris
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Samen zorgen dat jij sprankelt en snoezelt! Vraag
maar eens aan de bewoners van het nieuwe pand aan
de Vlasakkerkamp in Hardenberg: Vlasakkerstaete.
Tijdens de feestelijke opening zijn zij verrast met een
cheque ter waarde van € 6300,- die de inrichting van de
snoezelruimtes mede mogelijk heeft gemaakt.
Snoezelen is een wereldwijd begrip. In ruim 26 landen wordt er
gesnoezeld én nu ook in Hardenberg bij Sprank! Het doel van snoezelen
is om door actieve zintuigprikkeling een ingang te vinden in de
belevingswereld van de cliënt. Snoezelen is verwondering opwekken,
waardoor overactieve, onrustige en gespannen mensen kunnen
ontspannen. In de twee snoezelruimtes van de Vlasakkerstaete vind je
twee speciale waterbedden, een snoezelkar met muziek, bubble-units,
tastkussens, lichtbronnen en ruik je heerlijke geuren.
Bewoner Maria Schipper: “Ik ben heel blij met de snoezelruimte en leuk
dat ik de cheque in ontvangst mocht nemen!”
Snoezelplezier in Hardenberg,
dankzij de bijdrage van Vriendenvan Sprank!

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!

humoristisch
en
zelfstandig

Dirk: “Als ik ergens
mee zit kom ik bij de
paarden tot rust”

Lida: “Ik vind
de variatie van
het werk en de
gezelligheid binnen
ons hechte team
erg leuk”.

Zelfstandig
met begeleiding
waar nodig
E

r klinkt een lachsalvo vanuit de woonkamer. Bewoners van de Reiger in
Bedum delen dezelfde humor en dat zorgt voor een gezellige sfeer, aldus
de bewoners. Ze delen de keuken en woonkamer, waar ze elkaar ook regelmatig
opzoeken. “We begeleiden de bewoners op afstand en als het nodig is zijn we
er voor ze. Ze weten ons te vinden”, vertellen begeleiders Berend en Gerben.
“Elke avond koken we een maaltijd. Als bewoners het willen, eten ze mee, maar
ze eten ook graag in hun eigen appartement. En sommige bewoners koken zelf.
Alles is mogelijk.”
Overdag zijn de meeste bewoners weg om te werken. Bij een zorgboerderij, de
Kringloopwinkel Charitas, een werkplaats of als postbode. Lida werkt al vier jaar
bij Novatec, een werkplaats in Tolbert. Met de trein en bus gaat ze daar naartoe.
Het verschilt per werkdag wat Lida met haar collega’s inpakt.
Dirk werkt op zorgboerderij Kardinge in Groningen. Dat doet hij al bijna negen
jaar. Het is een grote boerderij met koeien, paarden, geiten, varkens en kippen.
“Ik verzorg alle dieren maar met de paarden heb ik het meest. Het zijn prachtige
dieren!”

Lida w
eegt z
rozijn
en af: orgvuldig
10
per za 00 gram
kje.
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'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.’’

Collega Annelies:
in
''Mandy is gegroeid
nele
haar rol als professio
de
begeleider. Richting
ijk
clienten is ze duidel
en betrouwbaar.''

T 088 0070700

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.”

E info@stichtingsprank.nl

I www.stichtingsprank.nl

