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6 Wonen bij Sprank

‘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 | 0321-312 684
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. 

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

Centrale Cliëntenraad
CCRSprank@kpnmail.nl  |  0592-340 645
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Matthijs woont al jaren met veel plezier in 
De Parel in Roden. Overdag werkt hij in de 
catering bij  Kinderboerderij en Theeschenkerij 
Roden. Elke dinsdag werkt hij buiten en voert 
de dieren. In zijn vrije tijd speelt hij accordeon, 
keyboard, doet hij aan theater, haken, fitness 
en computeren. Verder geniet hij van de 
gezelligheid van de groep.

In deze Sprankel maken we kennis met 
Anne Westerduin, onze nieuwe bestuurder. 
Binnenkort komt Anne kennismaken in Roden. 
Matthijs ziet er naar uit om haar te ontmoeten. 
Op bladzijde 6 lees je de resultaten van het 
cliënttevredenheidsonderzoek. Hoe tevreden 

is Matthijs over wonen bij Sprank? “Ik heb 
een mooie kamer en veel vrienden, ik vind het 
hier heel fijn.” De foto van de muziekgroep op 
bladzijde 7 spreekt Matthijs aan: “Ik houd van 
muziek en zit ook bij een muziekgroep.” En wat 
mag de lezer zeker niet overslaan? “Bladzijde 11 
natuurlijk, want dat gaat over de Parel!”

Vrienden van Sprank

Afhankelijk zijn

Dromen komen uit

c

WillekeColofon

Matthijs Paize heeft met veel plezier meegeholpen aan deze Sprankel en 
is supertrots dat hij er samen met zijn medebewoners in staat. 

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

4 Brandstof voor 
ons werk 

Veel leesplezier! 
Matthijs Paize 

Van de redactie

8 Ik en mijn huis

7 Op de voorkant: Anouk den Hollander 
woont met veel plezier in de Lichtboei 
in Hardenberg.
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“CLIËNTEN ZIJN DE  
BRANDSTOF VOOR ONS WERK”

BEN JE AL GEWEND OP JE NIEUWE WERKPLEK?

Jazeker! Dat ging verbazend snel. Op het hoofdkantoor 
in Zwolle werd ik hartelijk ontvangen en kon ik meteen 
aan de slag. Mijn deur staat meestal open zodat mensen 
gemakkelijk binnen lopen. Gelukkig doen ze dat ook, 
zodat ik me een goed beeld kan vormen van wat er speelt. 
Regelmatig bezoek ik een locatie. Ook hierdoor merk ik hoe 
het er aan toegaat bij Sprank.

WAT IS JE OPGEVALLEN TIJDENS JE 

LOCATIEBEZOEKEN?

Elke locatie heeft natuurlijk zijn eigen kleur, afhankelijk van 
de regio en de samenstelling van de groep. Maar op alle 
locaties proef ik warmte en betrokkenheid bij onze cliënten. 
Als ik begeleiders vraag waarom ze dit werk doen, zeggen 
ze vaak: ‘Ik wil er aan bijdragen dat onze bewoners een 
fijne dag hebben’. Ze zijn zich ervan bewust dat ze elke dag 
het verschil kunnen maken voor cliënten. Het leven is niet 
maakbaar. Je kunt chaos of moeilijke dingen voor cliënten 
niet altijd voor zijn. Wel kun je ze faciliteren het leven met 
beperkingen zo goed mogelijk te leven.

HOE VIND JE HET CONTACT MET CLIËNTEN?

Net als de meeste mensen die bij Sprank werken, ervaar ik 
het contact met cliënten als brandstof voor mijn dagelijks 
werk. De gesprekken met hen doen mij veel. Ik proef iets 
van hun veerkracht, als het leven zwaar is. Ik krijg soms 
hele persoonlijke verhalen te horen en dan voel ik me 
bevoorrecht dat ze deze met mij willen delen.

Ik ontdekte al snel dat ik op mijn best ben als de locatie 
geen programma voor mij bedenkt. Ik zie veel liever het 
echte leven. Laat mij maar aansluiten bij het gewone 
dagritme. Dan krijg ik het beste beeld. Ik kom als gast en 
ga geen werk van begeleiders overnemen. Dat zou een 
verkeerde indruk kunnen wekken. 

VOOR DEZE BAAN WERKTE JE BIJ EEN DRUKKERIJ/

UITGEVER. HOE VIND JE HET WERKEN IN DE ZORG?

Mijn ervaring ligt op het terrein van management. Met die 
blik kijk ik. Ik vind het boeiend om patronen en lijnen te 
ontdekken. Op onze locaties ervaar ik bijvoorbeeld elke keer 
weer hoe belangrijk verwanten zijn voor onze cliënten. Vaak 

laten ze me foto’s zien van hun ouders, kunnen ze exact 
vertellen over hun jeugd en hobby’s of krijg ik te horen welk 
belangrijk aandeel broers en zussen in hun leven hebben. 
Ze vertellen me ook over hun moeiten en daarmee over de 
behoefte serieus genomen te worden. Daar zit ook één van 
mijn drijfveren.

HOE BELANGRIJK IS GELOOF VOOR JOU?

Mijn geloof is het fundament voor mijn handelen. Dat zie 
ik ook bij Sprank en daarom heb ik gesolliciteerd. Ik vind 
het waardevol dat iedereen binnen Sprank aanspreekbaar 
is op dit punt. En het leeft ook echt bij de cliënten. Het is 
niet altijd gemakkelijk om te zien hoe onze levens passen in 
Gods Koninkrijk. Sterker nog: we zeggen dat de christelijke 
identiteit van Sprank de basis is van ons handelen. Het 
vraagt voortdurende aandacht om dat waar te maken.

WAT KUNNEN WE IN DE TOEKOMST VAN SPRANK 

VERWACHTEN?

Het zorglandschap is natuurlijk volop in beweging. 
We hebben ervoor gekozen om in 2018 een aantal 
bedrijfsprocessen aan te scherpen. Vervolgens zal het 
aankomen op keuzes maken: op welke beperkingen richten 
we ons? Kunnen alle mensen bij ons terecht en zijn we daar 
dan voor toegerust? En als dat niet zo is: wat moet er dan 
gebeuren? Willen we verder groeien, ook in andere delen 
van ons land? Kan onze zorg (nog) beter? Vragen die we 
samen met vertegenwoordigers van alle lagen binnen de 
organisatie gaan beantwoorden. Ik heb zin daar leiding aan 
te geven.

Ruim een half jaar is ze nu bestuurder van Stichting Sprank: Anne Westerduin. 

We zijn benieuwd hoe ze het vindt om te werken in onze organisatie. 

Wat komt ze tegen en hoe ziet ze de toekomst?

Wat clienten 
vragen:

Wat mijn man doet … 
Ik ben getrouwd met Maarten Westerduin. Hij is 
eigenaar van de familieonderneming en bestuur-
der in kerk (PKN) en politiek (CDA).

Of ik kinderen heb ...
We hebben drie kinderen: Annemijn (24), Reinier 
(21) en Dieke (20). En een bijna-schoonzoon: 
Arie de Wit (24). Ze wonen niet meer thuis. 

Welke auto ik rijd ...
Een Volvo V50 uit 2011 (jazeker, dat laatste is 
belangrijk     )

Waar ik woon …
In Doorn, op de Utrechtse Heuvelrug. We wonen 
daar nog niet zo lang. Onze kinderen wonen in 
Utrecht en Nijmegen en daar wilden we dichter 
bij in de buurt wonen.

Hoe oud ik ben … 
46 jaar alweer, maar dat is ook wel logisch met 
zulke volwassen kinderen.

WANNEER JE ANNE LEERT KENNEN, 
DAN WEET JE DAT …

• Anne altijd verdwaalt wanneer ze onderweg 
is naar één van onze locaties. Ja, ook als ze er 
al eerder geweest is. Een routeplanner helpt 
ook niet echt. Gelukkig is Marjolijn er nu, de 
managementassistent!

• Anne dol is op verhalen vertellen. Dat blijkt 
telkens als ze terug komt van een bezoek 
aan een locatie. Het leukste verhaal? Dat een 
cliënt zei: u lijkt meer iemand om wijntjes te 
drinken op de bank. En dan te bedenken dat 
Anne geen alcohol drinkt.

:



Ik zoek 
woonruimte

Op de Lichtboei in Hardenberg is het fijn 
wonen vindt bewoonster Anouk (21): “Ik 
ben blij dat ik hier woon. Het is hier leuk 
en gezellig. Ik kan veel dingen zelf. Ik 
krijg regelmatig een gesprekje met mijn 
begeleider over dingen die ik lastig vind 
of als ik ergens mee zit, dat is heel fijn. Er 
zijn nog appartementen vrij en ik hoop 
dat er iemand van mijn leeftijd komt 
wonen. Iemand die het leuk vindt om 

samen gezellige dingen te doen zoals 
even naar de stad om wat te drinken.” 
In de ruime en moderne appartementen 
is plaats voor bewoners die zelfstandig 
kunnen wonen, met af 
en toe begeleiding 
als het nodig is. 
Benieuwd? Kom 
gerust een keer 
langs!

Plaats vrij 
bij de Lichtboei

"Ik ben 
blij dat 
ik hier 
woon"

“Ik vlieg, vlieg, vlieg als een vlieger…” 
Het enthousiasme spatte er van af, 
zowel op het podium als bij het publiek.  
In maart werd het Sprank Benefi etcon-
cert georganiseerd in Bunschoten. Het 
speciaal samengestelde Sprank-orkest 
en de Selfi eband gaven samen met 
kinderkoor Chanoeka een spetterend 
optreden aan circa 400 mensen. 

De avond bracht 2300 euro op. Die 
is bestemd voor de inrichting van de 
nieuwe woonlocatie Stavoren (De 
Haven) in Bunschoten. Vanaf september 

wordt Stavoren het nieuwe 
thuis voor 18 mensen met een 
verstandelijke beperking.

Volgens muziekdocent Gertia 
van den Broek zijn er heel wat 
dromen uitgekomen: “Een aantal 
deelnemers wilde altijd al eens 
in een bandje spelen, optreden, 
muziek maken, dirigeren of op de lokale 
tv komen. Al deze dromen zijn voor hen 
in vervulling gegaan. Volgens een van 
de deelnemers was dit zelfs de mooiste 
dag van zijn leven!”

Ik ben tevreden over 
de samenwerking 
tussen mij, familie en 
begeleiders

79% 85%  
Ik kan merken dat ik 
in een christelijk huis 
woon 

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

Hoe is het om te wonen bij Sprank? 346 bewoners gaven eind 2017 hun mening in 

het cliënttevredenheidsonderzoek. Ook verwanten en vertegenwoordigers vulden de 

vragenlijst in. Dit keer een klein onderzoek, alleen over wonen, omdat in 2016 al een groot 

onderzoek plaatsvond. Elke locatie kreeg een overzicht van sterke punten en aandachtspunten. 

Die bespreken bewoners, verwanten en begeleiders tijdens de verschillende overlegvormen. 

De punten worden ook meegenomen in de beleidsplannen van Sprank.
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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: 

• Hardenberg
  Lichtboei
 Weidebuurt
 Vlasakkerstaete 

• Haren
 Nieuwbouw Kerkboerderij

• Drachten
 Nieuw project 

Kijk op stichtingsprank.nl/open-
plaatsen 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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De sfeer in de 
leefomgeving past 
bij de christelijke 
waarden van Sprank 

91% 

STERKE PUNTEN

De ondersteuning van 
de begeleiders helpt de 
bewoner bij het leiden van 
een betekenisvol leven

STERKE PUNTEN

82%

72%

24%
4%

Perfect/heel goed 
Goed 
Ruim voldoende
Voldoende
Matig/onv./slecht

Meest genoemde 
verbeterpunten
• Stabiliteit in 

de teams van 
begeleiders

• Transparante en 
tijdige informatie 
over de bewoner

Meest genoemde 
verbeterpunten
• Emotioneel welzijn, 

met name het 
ontbreken van rust 
in de woongroep 

• Vaker deelname aan 
activiteiten

BEWONERS 
346 deelnemers (83%) geven onze woonbegeleiding

gemiddeld een 8,9 (gelijk aan 2016). Branchecijfer: 8,9.

Wonen 
bij Sprank

professional,
vrijwilliger

verwanten,
vrienden,
buurt, kerk

cliënt

CLIENTVERTEGENWOORDIGERS
166 deelnemers (39%) geven onze woonbegeleiding 

gemiddeld een 7,6 (2016: 7,8). Brancecijfer: 7,5.

DROMEN KOMEN UIT 
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Grietje woont nog 
steeds dichtbij

GRIETJE VOS

“Ik had altijd gedacht dat ik mijn hele leven op de flat zou 
wonen. Het was voor mij echt even slikken toen ik na 27 
jaar moest verhuizen. Maar het is bij de Lichtboei veel fijner 
en gezelliger. Ik heb hier  aanspraak met medebewoners 
en begeleiders. Ik ben graag in onze gemeenschappelijk 
woonkamer. Om te kletsen, samen te eten en tv te kijken. 
En wist je dat ik een van de begeleiders al kende voor 
ik hier kwam wonen? Nienke is als ruim vijf jaar mijn 
vaste ambulante begeleider. Elke werkdag is zij of een 
van de andere begeleiders een paar uur aanwezig. Zij 
helpen bijvoorbeeld bij de boodschappen, koken, strijken, 
regelzaken en financiën. Handig en gezellig. Van Nienke 
heb ik geleerd hoe ik mobiel moet bellen. Zo kan ik elke 
avond mijn moeder even bellen en ben ik bereikbaar als ik 
op pad ga. Met de taxi naar mijn broer Chris bijvoorbeeld, 

in Amersfoort. Het is jammer dat hij zo ver weg woont maar 
hij is erg lief en regelt veel. We bellen regelmatig en hij 
heeft met de verhuizing ook veel geholpen. Mijn moeder 
woont gelukkig dichterbij, op tien minuten fietsen. Elke 
maandag ga ik bij haar langs en eens in de twee weken op 
zaterdag. Dan drinken we koffie, eten we samen en lopen 
we over de markt. En ieder jaar gaan we samen een week 
op vakantie.”

NIENKE KELDER, AMBULANT 
BEGELEIDER/GROEPSBEGELEIDER

Nienke werkt al bijna 24 jaar bij 
Sprank, op verschillende locaties. 

Voordat Sprank de zorgdriehoek 
(cliënt-familie-zorg) introduceerde, 

vond Nienke het betrekken van familie 
al heel belangrijk. “Ouders, broers en zussen kennen hun 
hun dierbare het best. Door te investeren in de zorgdrie-
hoek voorkom je problemen. Als zorgprofessional kun je van 
alles vinden en denken, maar als je de familie niet serieus 
neemt kun je niet de juiste zorg bieden. En je moet je reali-
seren wat het betekent voor familie: het is nooit makkelijk 
om de zorg voor je kind, broer of zus voor een deel los te 
laten. De relatie tussen moeder en Grietje is zo symbiotisch 
en sterk. Dat vind ik mooi en dat moet zo blijven. Moeder 
heeft de zorgzame rol, haar broer de zakelijke. Een mooie 
verdeling. Doordat we hen bij de zorg betrekken, halen we 
er op alle fronten het beste uit. Dat maakt het voor hen ook 
makkelijker om ons Grietje toe te vertrouwen.”

MEVROUW VOS-JONKER, 
MOEDER VAN GRIETJE

“Grietje is samen met haar vijf jaar 
jongere broer Chris opgegroeid in 

Groningen. Daar kenden ze nog geen 
ambulante begeleiding, in Hardenberg wel. 

Hier woont ook familie, dat maakte de keuze makkelijker. 
Daarom verhuisde Grietje in 1990 naar Hardenberg. Mijn 
man en ik volgden een jaar later. Inmiddels ben ik een dagje 
ouder en mijn man leeft niet meer. Het geeft me rust nu ik 
weet dat Grietje goede begeleiding krijgt. Ze heeft het hier 
naar haar zin en woont gelukkig nog steeds dicht bij me. 
We bellen elke avond. Het contact met de begeleiders is 
hier goed en laagdrempelig. Nienke en Grietje komen af en 
toe koffiedrinken. Dan praten we bij over de zorg die Grietje 
krijgt en nodig heeft. Mocht er eerder wat zijn, dan stemmen 
we dat telefonisch af. Gelukkig helpt mijn zoon Grietje 
bij alle regelzaken en financiën. Hij heeft hier regelmatig 
contact met Nienke over en houdt mij op de hoogte. Het is 
fijn om zo samen de zorg af te stemmen.”

27 jaar woonde Grietje in een flat in het centrum van Hardenberg. Soms was dat 
haar te stil en ze had meer begeleiding nodig. “Sinds zeven maanden woon ik op de 

Pinksterbloem, een nieuwe verdieping bij de Lichtboei in Hardenberg,” vertelt Grietje. 
Grietje woont daar zelfstandig met ambulante groepsbegeleiding, samen met drie 

huisgenoten. Moeder: “Ik word een dagje ouder en mijn man leeft niet meer. Het geeft 
me rust nu ik weet dat Grietje goede begeleiding krijgt bij Sprank. Ze heeft het hier 

naar haar zin en woont gelukkig nog steeds dichtbij.”

Ik ben graag in 

de huiskamer Om 

te kletsen, samen 

te eten en tv te 

kijken.
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Wilt u ook helpen 
om mensen te laten 
sprankelen? Word 
donateur van de Vrienden 
van Sprank of geef 
een eenmalige gift via 
vriendenvansprank.nl. 
Alvast hartelijk dank!

   11

oe was het op je werk?’’ Tijdens een kopje thee wordt in de blauwe 
groep gezellig nagepraat over de werkdag. “Er zijn twee groepen, de 

blauwe en de rode, met elk een eigen sfeer en karakter,’’ vertelt coördinerend 
begeleider Hanny. “De Parel vind ik de mooiste locatie van Sprank, haha! 
Wat er zo leuk aan de Parel is? We zitten tegenover het winkelcentrum van 
Roden, bewoners kunnen dus zelfstandig een boodschap halen. Herman haalt 
regelmatig op zaterdag verse broodjes voor de lunch.”

Overdag zijn de bewoners aan het werk. Een aantal werkt op Kinderboerderij en 
Theeschenkerij Roden. Matthijs werkt in de bediening, Cherida bakt taarten en 
Lennard helpt met de vaatwasser inruimen of theezakjes bijvullen. Ook zijn er 
bewoners die graag buiten bij de dieren zijn, zoals Anne en Jonathan. Iedereen 
doet wat bij hem of haar past.

Regelmatig klinkt er muziek vanuit een kamer. Erik kan goed drummen en 
is fan van Jan Smit. Bewoner Klaas vertelt: “Ik ben lid van muziekgroep De 
Notenkrakers en speel keyboard, samen met Matthijs. We zijn al vrienden 
sinds we klein waren.” Verder wordt er gesport, aan theater gedaan, gehaakt, 
gecomputerd, met huisdieren geknuffeld of er komt een maatje langs om 
wat leuks mee te doen. Is er dan wel tijd voor een avond rust? “Ja hoor!” 
lacht Hanny. “Op de blauwe groep is het op vrijdag relax-avond. Er komt dan 
een vrijwilliger, die we de bankhanger noemen, met de bewoners kletsen en 
televisiekijken. Gezellig naar The Voice of Holland kijken.” Bewoner Janine: 
“En om 9 uur krijgen we chips!”

Meedoen in 
de samenleving

Wat is veiligheid? De nieuwe wet die gebouwen 
verplicht toegankelijk maakt voor minder validen 
was voor ons aanleiding om het onderwerp 
veiligheid op de agenda te zetten. Dat gaat verder 
dan alleen een degelijk en toegankelijk gebouw. 
Voelen bewoners zich veilig? In hun woning, op 
de dagbesteding en in de samenleving? Daarom 
heeft de CCR gepleit voor een noodknop in de 
gezamenlijke ruimten.  Veiligheid is een van de 
kernwaarden van Sprank en het is goed om daar 
blijvend aandacht aan te geven.

ZINVOL BESTAAN
Volgens de zorgvisie hebben cliënten van Sprank 
een volwaardige plaats in de samenleving en 
leiden ze een betekenisvol leven. Deze deelname 
aan de samenleving moet centraal staan. Dat kan 
niet anders dan door goede uitgangspunten te 
geven voor het dagelijkse leven. Daarom wil de 
CCR, samen met Sprank, nadenken over nieuwe 
concepten die de cliënt nog beter een plaats in de 
samenleving geeft. Bijvoorbeeld vereenvoudiging 
van de regelgeving, domotica (op afstand 
meekijken), enzovoort. Al moet de privacy niet 
geschonden worden. Op deze manier blijft Sprank 
in ontwikkeling en kunnen cliënten onder Gods 
zegen bloeien en groeien. Daaraan werkt de CCR 
uit volle overtuiging mee. Verder is de CCR er 
voorstander van dat het werken vanuit de driehoek 
(cliënt, ouder/verwant, begeleiding) goed wordt 
nagekomen op de locaties.

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 dragen de Vrienden van Sprank graag 
aan bij. Met een gift schaften ze bij locatie de Elzenlaan 
een loopband aan. Zo blijven de bewoners sprankelend 
en gezond! 

Bewoner Jaap Tromp is enthousiast: “Ik vind de loopband erg leuk, ik 
weet hoe hij werkt. Eerst het rode touwtje aan je kleren vast maken, 
want als je valt, stopt hij meteen. Dan op start drukken en lopen.”

Hoe sportief is de Elzenlaan in Hardenberg? Agnes de Raad, 
coördinerend begeleider: “Een aantal cliënten gaat naar de sportschool, 
een of twee keer in de week. Verder wordt er veel gewandeld met 
begeleiders. We lopen regelmatig een rondje, en soms een hele 
grote ronde. Door te bewegen blijven we fit en met de nieuwe 
fitnessapparatuur kunnen we ook bij slecht weer in beweging blijven. 
We sporten samen, dat is veel gezelliger en stimuleert elkaar. Tijdens 
het bewegen hebben we mooie contactmomenten, dat werkt super. 
Met de gift voor de loopband zijn we heel blij!” "H

De Parel: gezellig 
en veelzijdig

Parels met 

talent

Matthijs: “Ik breng 
koffi e en thee rond 

en in de zomer ijsjes 
buiten op het terras.’’

Van links naar rechts: Erik, Jaap, Matthijs H, Jos, 
Henk, Xiao Xin, Cherida, Lennard, Klaas, Matthijs P, 
Annette, Jonathan, Janine, Herman, Annee

 Veel bewoners 

van de parel zijn 

dol op dieren
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e collega’s kregen een rol, bijvoorbeeld als 
dementerende oudere of iemand met een 

verstandelijke beperking en slechtziend. Om zich goed 
in hun rol te kunnen inleven, kregen zij hulpmiddelen 
zoals rolstoelen, oordoppen, een wazige bril of spalken. 
De een ging in bad, de ander wandelde buiten en er 
werden spelletjes gedaan. ’s Middags aten de collega’s 
samen, ieder in zijn eigen rol!  Een bijzondere ervaring 
die helpt om je in te leven in de cliënt. Studenten 
hadden de rol van begeleiders en oefenden om cliënten 
op een waardige manier te benaderen. Deelnemer 
Margreet van Buuren, beleidsmedewerker: “Ik ben heel 
respectvol begeleid en heb ervaren hoe belangrijk het is 
dat je échte aandacht krijgt.”

D

Hoe voelt het om zelf zorg te ontvangen? 

Acht medewerkers van Sprank gingen de uitdaging 

aan en deden een dag mee in het zorg ethisch lab 

van het Zorgtrainingscentrum in Zwolle. 

JEANET TER BEEK,   
BEGELEIDER 

“Ik speelde iemand die 
niet kon praten. Ik was 
volledig afhankelijk en 
werd in bad gedaan, 
verschoond en kreeg 
drinken via een rietje. 
Het moeilijkste vond 
ik dat ik niet kon 
praten. Het meest 
bijzondere was dat we 

elkaar vertrouwden in 
kwetsbare situaties. 
Vertrouwen is een 
mooie manier om de 
liefde die God ons 
geeft, door te geven.”

MARTIN 
WASSENS, 
CONTROLLER

“Het viel me flink 
tegen om afhankelijk 
te zijn van anderen! Je 
hebt bijna overal hulp 
bij nodig en je kunt 
veel niet zelf beslissen. 
Ik heb echt respect 
voor alle zorgverleners 
die dag in dag uit deze 

mensen de beste 
zorg geven en ervoor 
gaan om anderen een 
menswaardig en zinvol 
leven te geven.” 

AFHANKELIJK ZIJN, 
HOE VOELT DAT?


