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Een heldere visie op zorg en identiteit is nodig in deze 
snel veranderende samenleving. Sprank is dus met de 
goede dingen bezig. De CCR krijgt op deze belangrijke 
punten een stem en zal haar verantwoordelijkheid 
hierin zeker nemen.

De cliënt staat centraal in het programma. Maar de 
cliënt woont niet alleen als hij of zij op een locatie 
van Sprank woont. Dit wordt uitgewerkt in het doel-
groepenbeleid. Om hen heen staan verwanten. De 
interactie tussen cliënt, hun verwanten en begeleiders 
wordt gestimuleerd met de theorie driehoekskunde 
en de betekentafels. De cliënten krijgen ook te maken 
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Van de redactie
Voor u ligt weer een nieuwe Sprankel! Vol sprankelende 
verhalen en zelfs met een interview met Tweede 
Kamerlid Carla Dik. Jacqueline Barendregt, gastredactielid 
van deze Sprankel!, ontmoette Carla Dik op de Open 
dag van de ChristenUnie, samen met nog 40 andere 
cliënten en begeleiders van Sprank. Ze beveelt deze 
Sprankel daarom graag bij u aan! 

Ik lees de Sprankel altijd graag. Vooral de verhalen van 
andere mensen die zorg van Sprank krijgen vind ik leuk om 
te lezen. Kijk bijvoorbeeld eens op bladzijde 6 en 7. Corinne 
en de konijnen op Fraam, of de gezondheidsmarkt die in 
Stadskanaal is georganiseerd. Dat lijkt mij ook leuk om hier in 
Berkel en Rodenrijs te doen! En vergeet ook niet op bladzijde 
8 het stukje van de Rozenhoek te lezen. Die mensen ken ik! 

Sommigen van hen woonden eerst hier in de 
Handpalm. 
 
Maar wat deze Sprankel voor mij extra bijzonder 
maakt, zijn onze belevenissen op de open dag 
van de ChristenUnie. Ik ben met een aantal 
huisgenoten en begeleiders naar Den Haag 
geweest in de Tweede Kamer! Ons verhaal kunt u 
lezen op bladzijde 5. Het was echt een heel leuke 
dag. Ik vind het daarom ook erg leuk dat Carla Dik
is geïnterviewd voor deze Sprankel! Dat heeft 
Jakob heel goed gedaan.

Veel leesplezier!

een sprankelende samenleving

korte berichten

van de redactie
van de cliëntenraad

nieuw bij Sprank

column Adrian Verbree
vrienden van Sprank

locatie in beeld

Inhoud

Jacqueline

c

fotoverslag

met veranderende regelgeving. Dit krijgt vorm in het 
deelproject: ‘WMO van zorgen voor naar zorgen dat’.
De cliënt heeft ook een eigen netwerk, waarin naast 
verwanten ook de vrijwilligers een belangrijke rol (kunnen) 
spelen. Het in kaart brengen van dit netwerk en waar 
nodig uitbreiden, wordt in het deelproject vrijwilligers 
behandeld. Dit betekent dat ook het werk van begeleiding 
anders wordt (deelproject Functiehuis). Het deelproject 
‘Arrangementen’ geeft duidelijkheid wat Sprank allemaal 
te bieden heeft betreft het wonen.

De CCR is ook op zoek naar uw/jullie ervaringen en 
meningen over dit programma. Graag horen wij van u.

Namens de CCR
Gert Pool, secretaris
0592-340645
CCRSprank@kpnmail.nl

Met het programma “Betekenisvol leven” wordt 
Sprank klaargestoomd om volgens de nieuwe zorgvisie 
te werken. De zorgvisie is samen met het nieuwe 
identiteitsdocument de leidraad voor al het handelen 
van Sprank-medewerkers. Ook de CCR dacht mee over 
“Betekenisvol leven”.

van links naar rechts: Jan Haaijer, 
Jenny Harink, Peter Werkman, 
Jonathan Schumacher, Lieuwe 
Boonstra, Wilma Pruim, Gert Pool 
en Jan Schreuder. 
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“Een sprankelende 
samenleving!” 

Carla Dik heeft een grote stapel papier voor haar liggen. Het 
zijn de ingevulde formulieren van bewoners en begeleiders 
van Sprank, die op de open dag van de ChristenUnie 
verzameld zijn. “Ze gaan over een sprankelende inclusieve 
samenleving. Deze verhalen kan ik direct gebruiken in het 
debat met de minister of staatssecretaris,” vertelt Carla 
tevreden. “Het raakt me als ik lees dat mensen met een 
beperking vaak worden onderschat. Onze maatschappij 

is er niet op ingericht dat iedereen volop mee kan doen. 
Terwijl iedereen talenten heeft! Een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen, dat vind ik pas een sprankelende 
samenleving.” 

Jakob: “Misschien is het een idee dat u met een 
aantal collega’s een week begeleid gaat wonen? Dan 
kunnen jullie zien wat begeleid wonen inhoudt en 
wordt het misschien wat eerlijker verdeeld.” 
Carla: “Ja, dat zou goed zijn. Ik ga wel vaak op werkbezoek, 
maar ik heb nog nooit gelogeerd.” 

Jakob: “Waarom vindt u het belangrijk op te komen 
voor mensen met een beperking?”
Carla: “Ieder mens is door God gemaakt en dus waardevol. 
Elk mensenleven verdient bescherming, ook al zit het nog 

in de buik van de moeder.  Het kan niet zo zijn dat een kind 
eerst een test moet doorstaan om geboren te worden. 
Daarom vind ik dat ouders goed begeleid moeten worden 
tijdens de zwangerschap. Een arts moet goede informatie 
geven en je eventueel doorverwijzen naar andere ouders die 
een kind hebben met een zorgvraag.”

Jakob: “Kent u veel mensen met een beperking?”
Carla: “Ik zeg wel eens: ik ken alleen maar mensen met een 
beperking. We hebben allemaal onze beperkingen toch? Ik 
heb waardevol contact met mensen met een verstandelijke 
beperking. Ik ben ook op bezoek geweest bij Sprank in 
Ommen. En bij ouders van kinderen met een zorgvraag. 
Van hen heb ik veel geleerd.”

Jakob: “Wat vindt u dat anders moet in de zorg?”
Carla: “De zorg zou veel meer over mensen moeten gaan 
in plaats van over de regels. Het personeel in de zorg moet 
vaak hard rennen om aan alle regels te voldoen. Terwijl zij 
ook tijd moeten krijgen voor een gesprek of een arm om 
je heen. Ik zou heel graag zien dat dit gaat veranderen. 
Het huidige kabinet werkt er wel aan, maar het is moeilijk 
om een nieuwe weg in te slaan. Natuurlijk vind ik het ook 
belangrijk dat er verantwoording wordt afgelegd. Alleen 
is het nu te ver doorgeschoten. We moeten terug naar de 
basis: wat er écht nodig is om goede zorg en begeleiding te 
bieden.”

Jakob: “Hoe vindt u het om in de Tweede Kamer te 
werken?”
Carla: “Ik vind het een cadeautje hier te mogen werken. Het 
is mooi om deze verantwoordelijkheid te dragen. Soms is 
het ook pittig, door moeilijke debatten of lange werkdagen. 
Maar ik krijg vooral veel energie van goede dingen doen 
voor mensen in het land. Onder andere voor mensen die 
zorg nodig hebben.”

Jakob: “Komt u een keer langs in Roden aan de 
Bernhardpassage?”
Carla: “Ik wil heel graag een keer langskomen!”

Op 31 oktober 2015 kregen 40 cliënten en begeleiders van 
Sprank een kijkje in de keuken van de Tweede Kamer 
tijdens de open dag van de ChristenUnie. Bewoners van de 
Handpalm uit Berkel en Rodenrijs vertellen hoe het was:  

Eindelijk is het zover! We zijn bij de Tweede Kamer! Arie Slob 
opent de dag. Wat spannend om zo’n belangrijk persoon in 
het echt te zien. 
 
Samen met Carla Dik gaan we daarna in gesprek over hoe 
wij als mensen met een verstandelijke beperking in deze 
samenleving mee kunnen doen. Joke vraagt waarom het 
vervoer voor mensen met een beperking zo duur is. En René 
vertelt aan Carla Dik dat hij het een hele leuke dag vindt en 
dat hij met veel plezier in de Handpalm woont. 

Na de lunch mochten we naar de 150 blauwe stoelen, de 
echte Tweede Kamer! Een aantal bewoners stellen een vraag 
en Jacqueline is als eerste aan de beurt: “Waarom moeten 
mensen tot hun 67e doorwerken?” Ze krijgt antwoord van 
Carola Schouten en daar is ze tevreden mee.  Ook Melissa 
komt naar voren: “Hoe zien jullie het geloof in de Tweede 
Kamer?” Mirjam Bikker antwoordt: “Het is goed om altijd 
op God te vertrouwen ook al gelooft de meerderheid van de 
kamer niet. Wij krijgen altijd kracht van boven.” Melissa is 
tevreden met het antwoord en zegt: “Ik ben trots op jullie als 
ChristenUnie!”

Edo vraagt wat er gebeurt met de misdadigers onder de 
vluchtelingen. Hij wordt gerustgesteld door Gert-Jan Segers: 
“We willen de liefde van God doorgeven. Daarom zijn 
vluchtelingen welkom, maar er zijn wel grenzen aan onze 
gastvrijheid. Heb je iets gedaan wat niet mag? Dan is hier 
geen plaats voor jou. Je moet je wel aan onze regels houden.” 
Na een mooi optreden van Marcel Zimmer is deze mooie, 
leerzame dag toch echt afgelopen. Wij hebben er van 
genoten. Bedankt ChristenUnie!

Groeten, René, 
Melissa, Joke, 
Rianka, Leon, 
Jacqueline, Edo 
en Anneke

Ik sta voor een 
maatschappij waarin iedereen 

volop mee kan doen" 

 " Bewoner Jakob Huizinga 
praat met Tweede 
Kamerlid Carla Dik

Sprank op  Open dag
ChristenUnie 

Zij krijgt energie van goede dingen doen voor mensen die zorg 
nodig hebben. Hij stelt haar voor een week begeleid te komen 
wonen. Jakob Huizenga, bewoner van de Bernhardpassage 
in Roden in gesprek met Carla Dik, Tweede Kamerlid voor de 
ChristenUnie. 
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en Open plekken
Bent u op zoek, of kent u iemand die op zoek is naar een plek 
om te wonen of logeren met zorg en begeleiding? Op de 
volgende locaties zijn open plekken:

Wonen

 

• Amersfoort, Buitengewoon 
Zorgzaam 

• Bedum, Steenuil 
• Bergschenhoek, Rozenhoek
• Berkel en Rodenrijs, Handpalm
• Dalfsen, Logeerhuis

• Hardenberg, Elzenlaan 
• Hardenberg, Vlasakkerkamp 3
• Hardenberg, Vlasakkerkamp 7/9 
• Hardenberg, Weidebuurt
• Roden, Bernhardpassage 
• Zuidhorn, Logeerhuis

Kijk op www.stichtingsprank.nl/open-plekken voor actuele 
informatie. Ook vindt u op de website informatie over gezin- en 
ambulante begeleiding en gedragsdeskundig advies en consult.

Briljant vrouwenuitje 
 
28 oktober zijn de vrouwen van de Briljant een dagje 
uit geweest. Het speelgoedmuseum in Roden en een 
workshop sieraden maken stond op het programma. 
Met hun prachtige armbanden en kettingen hebben de 
dames de dag afgesloten bij het pannenkoekenschip. 
Een geslaagd uitje met heel veel lol! 

Esther, Petra, Wilma, Marjan, Tinie 
en begeleiders Grietie en Martine

Marjan, Petra, 
Wilma, Tinie, 

Esther

Op 10 oktober 2015 was de eerste 
kennismakingsmiddag met de 
nieuwe cliënten van buitenge-
woon Zorgzaam in Amersfoort. 
Wat een geslaagde middag!

Kennismaking 
bewoners Buiten-
gewoon Zorgzaam

Wijkmarkt  Gezondheid' in Stadskanaal
'

De locatie van Sprank in Stadskanaal 
organiseerde in september samen 
met andere instellingen, kerken en de 
gemeente een oergezellige wijkmarkt. 
Met als thema: gezondheid.

Sprank deelde bij haar kraam gezonde fruitspiesjes en 
waterzakken uit. Zo legden ze veel leuke contacten met 
mensen uit de wijk. Wilma, bewoonster van Veldhorst in 
Stadskanaal, maakte zich nuttig bij de apotheek. Mensen 
konden er bloedprikken, en Wilma plakte de pleisters! 

   7

' Nieuwe dagbesteding 
groep  Robijn'  
De dagbesteding in Hardenberg groeit! In dezelfde 
straat als dagbesteding Diamant is een nieuwe groep 
gestart onder de naam ‘Robijn’. Op donderdag 29 
oktober brachten enkele mensen van de Samendoen-
teams van de gemeente Hardenberg een bezoek 
aan deze nieuwe groep. Kenmerkend voor de 
drie groepen van dagbesteding in Hardenberg is 
kleinschaligheid en rust.
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Al 2 jaar  thuis in de Rozenhoek

Ik kies zelf 
hoeveel begeleiding 

nodig is" 

"

Corinne en 
  de konijnen
Corinne Land werkt nu 3 jaar 
met veel plezier op Fraam en 
vindt de konijnen het leukst. 
 
“Ze zijn zo schattig en knuffelbaar. Ik geef 
ze water, brokjes, hooi en gras te eten. 
Ik verschoon hun hok en knip hun nagels. 
En ik controleer regelmatig of ze schoon zijn en 
de tanden niet te lang. Thuis heb ik 4 konijnen. 
Als ik ergens mee zit, dan vertel ik het tegen 
mijn konijnen en dan word ik weer vrolijk.”

Huiskamerproject 
bestaat 5 jaar!
… en dat vierden we op 1 oktober.  
 
Het huiskamerproject aan de Vlasakkerkamp in Hardenberg 
is voor ouderen met een verstandelijke beperking die niet 
meer naar een externe dagbesteding kunnen. Elke dag zijn 
we thuis lekker aan het werk: in de tuin, met 
de was of we maken een heerlijke soep met 
groente uit onze eigen moestuin. Mede door 
de geweldige vrijwilligers waren het gewel-
dige jaren. Op naar de volgende vijf! 

Van links naar rechts:
Janneke, Ingeborg, Jeannette, 

Arjan en Helene
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Op 3 oktober is de ouderengroep van de 
Rozenhoek in Bergschenhoek naar de 
pannenkoekenboot geweest. Zij vierden dat ze 
al twee jaar met veel plezier op de Rozenhoek 
wonen.

Sinds een paar weken woont Linda van der Spoel (30) in de Arends-
vleugel in Sappemeer. Haar appartement is gezellig ingericht met een 
mix van oude en nieuwe meubels. Samen met konijn Bowie voelt ze zich 
helemaal op haar gemak.

Nieuw bij Sprank
“Deze plek konden we niet voorbij laten gaan’’

Linda’s zus Hanneke zocht samen met haar naar een nieuw stek-
kie. “Linda had een prima plek, maar we zochten een appartement 
voor langere tijd, gericht op de toekomst. Linda is de afgelopen jaren 
gegroeid in zelfstandigheid en was toe aan een nieuwe stap.” Linda’s 
wensen? “Dicht bij onze ouders in Scheemda en in een christelijke 
omgeving. We kwamen op de wachtlijst van Sprank, maar hadden 
geen haast. Toen kwam deze plek vrij, en dit konden we natuurlijk 
niet voorbij laten gaan! Het is een prachtige locatie. En het mooie is 
dat Linda begeleiding op maat krijgt. Ze kiest zelf hoeveel begeleiding 
nodig is. Bijvoorbeeld bij het leren koken 
en de was doen, maar ook bij structuur 
en veiligheid.”

CHRISTELIJK
Dat ze in een christelijk huis kwam 
wonen was belangrijk voor Linda. “Ik ben 
makkelijk beïnvloedbaar, en dan woon
ik liever in een omgeving met mensen die
christelijk zijn. We kijken bijvoorbeeld geen Goede Tijden, Slechte 
Tijden. Lachend: “Maar wel andere leuke dingen, zoals grappige 
filmpjes waarbij alles misgaat. We hebben het gezellig met elkaar en 
het is fijn om samen aan tafel Bijbel te lezen en samen naar de kerk 
te gaan. We zijn lid van verschillende kerken en gaan regelmatig met 
elkaar mee.”

ROEMENIË
Linda werkt een dagdeel per week in een evangelische boek-
handel en gaat drie dagen naar dagbesteding. En daarna vind 
je haar in het zwembad voor de Special Olympics, of leest, 
handwerkt, kookt en bakt ze. In de zomervakanties reist Linda 
naar Roemenië, waar Hanneke vrijwilligerswerk doet. “Ik reis 
er alleen heen met het vliegtuig. Als ik ergens eenmaal ben 
geweest, weet ik de weg,” vertelt Linda trots. “Als Nederlanders 
voor het eerst in Roemenië zijn, is alles vreemd voor ze. Ik help 
ze dan bij het boodschappen doen.” Linda heeft ook nog wel 
wat te wensen: “Ik wil graag naar Florida in Amerika; 
vakantie vieren in de zon en naar Disney World!”

Arjan in 
de Ballenbak
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Nicole richt de 
winkel netjes in

WEERBAARHEIDSTRAININGEN
Bewoners van Sprank komen veel mensen tegen, zowel op 
de woonlocatie als op hun werk/dagbesteding en in hun 
vrije tijd. Door hun vaak beperkte sociale en emotionele 
ontwikkeling zijn zij extra kwetsbaar in sociale contacten. 

Met een weerbaarheidstraining kunnen bewoners van Sprank hiermee 
oefenen en zichzelf ontwikkelen. Doelen van de training zijn bijvoorbeeld: 
herkennen van gevoelens bij zichzelf en anderen, het ontwikkelen van 
zelfvertrouwen en een eigen mening, het opbouwen van vriendschappen 
en relaties
 
Vrienden van Sprank gaat financieel deze Sprank training ondersteunen. 
De gedragsdeskundigen van Sprank stemmen af met de cliënten, hun 
familie en persoonlijk begeleider.

EN VERDER…
Helpt u mee om het werk van Vrienden van Sprank verder bekend te maken? 
U kunt hiervoor contact opnemen met secretariaat@vriendenvansprank.nl. 
Op de website: vriendenvansprank.nl vindt u een film en presentatie die u 
daarvoor kunt gebruiken. Ook zijn er flyers beschikbaar.

Voorzitter

Gewoon, omdat échte vrienden elkaar helpen.

Vrienden van Sprank ondersteunen de cliënten van Sprank bij zaken 
die de overheid niet financiert. Zo helpen we bij het inrichten van de 
gemeenschappelijke woonkamers van Buitengewoon Zorgzaam in 
Amersfoort. En we zetten locaties met een jubileumviering in het zonnetje. 
Geweldig dat we de afgelopen tijd een aantal nieuwe donateurs erbij 
hebben gekregen!Kreeg een berichtje van de redactie dat ze na vijf 

jaar iets anders willen. Kan ik me voorstellen. 
Maar vijf jaar? Daar snap ik niets van: zijn er 
alweer vijf jaren voorbij? Ik heb het gevoel dat 
ik me nog maar net heb laten strikken voor 
dit hoekje. Maar goed, met plezier geef ik het 
stokje door. Willeke, bekend van het Nederlands 
Dagblad, gaat het van me overnemen met een 
strip. Ik ben benieuwd. Ik kijk elke morgen met 
plezier naar haar cartoon op de voorpagina 
van het Nederlands Dagblad. Ik denk niet dat 
Willeke ooit de prijs voor realistisch tekenen gaat 
winnen, maar haar boodschappen zijn helder en 
de grappen vermakelijk. Maar Willeke, je moet 
wel een beetje uitkijken hoor… Als je zo meteen 
de kostbare mensen uit onze doelgroep gaat 
portretteren, moet je wel een beetje je best doen. 
Je gaat ze toch niet laten lijken op dat malle 
mannetje uit het ND? Om over die burgertrien 
met wie hij zijn plekje deelt helemaal maar te 
zwijgen; er zit geen vorm aan dat mens! Onze 
doelgroepers zijn veel mooier dan dat stel. 

Ik heb begrepen dat je gelukkig pas in 2016 hoeft 
te leveren... Heb je mooi nog de tijd om te oefenen 
op een paar doelgroepers, er zijn er vast genoeg 
die voor je willen poseren. Dus, hop in galop, ga je 
potlood vast maar slijpen; ik wil geen gebroddel 
op mijn plekje.

In ernst, Willeke: succes, maak er wat van. Laat je 
hart in je strip stromen.

Adrian Verbree

Hup Willeke!

Beno Munneke

Van links naar rechts:Maarten van HeldenTiny SalomonsBeno Munneke

Margreeth Woltjer, begeleidster van Sprank en initia-
tiefneemster van het project, zit samen met een aantal 
cliënten tussen de boeken. Een hele mand boeken voor 5 
euro, staat er op een bord. “Koopje, toch?” lacht ze. “Het is 
een leuke bezigheid om de winkel netjes en aantrekkelijk 
te maken. De 28 cliënten die bij Charitas werken, helpen in 
de winkel, achter de kassa, maar zorgen ook dat het schoon 
blijft.” Ondertussen roepen Nicole en Corinne dat ze Momo 
uit gaan laten. Nicole: “De overbuurvrouw kan haar hondje 
niet meer zelf uitlaten. Dus doen wij het voor haar.” Ook 
kan het zorgloket van Bedum een beroep doen op Charitas. 
Op en top samenwerking, midden in de maatschappij. “Een 
hele leuke plek om te werken.” vindt Corinne.  

Op en top samenwerking

Een ontmoetingsplek in Bedum waar iedereen 
welkom is voor een kop koffi e of als je wel wat hulp 
in huis kan gebruiken. En nu je er toch bent, kan je 
meteen een leuk koopje scoren in de kringloopwinkel 
van Charitas. Het mooiste is dat tussen de 
tweedehands spullen cliënten samenwerken van 
Sprank, Noorderbrug en WerkPro! 

Locatie Charitas 

�"Ik vind het 
erg leuk om 

mensen zo te 
helpen"
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“We leveren geen standaardpakket, 
maar kijken wat echt nodig is’’

 Je loopt een stukje mee 
in het leven van de cliënt

Elke dinsdag om 10.00 uur drinken Johan Moorlag en Christiaan Woltjer 
een kop koffie en nemen de week door. Johan woont zelfstandig, met 
ambulante begeleiding van Sprank. De twee kunnen het goed vinden met 
elkaar. Christiaan: “We kijken samen de post door, en ik houd in de gaten of 
alles in orde is. Samen met mensen uit de omgeving van Johan zoals familie 
en buren, probeer ik de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. In dit werk sta 
je heel dicht bij het leven van de cliënt.” 

Sprank geeft begeleiding thuis bij cliënten zoals Johan. Dat de begeleiders 
christelijk zijn is een meerwaarde: “Ik praat met cliënten over levensvragen 
en de kerk, maar ook niet-christenen kunnen bij ons terecht. We hebben bij 
Sprank geen standaard zorgpakket, we kijken wat de cliënt echt nodig heeft.” 

Het volgende adres waar Christiaan langsgaat is van Eric en Ria Veltman, een 
echtpaar dat meerdere keren per week begeleiding krijgt. Bijvoorbeeld bij 
het boodschappen doen, of afspraken bij de arts. Eric vertelt enthousiast dat 
Christiaan hem zover heeft gekregen dat hij nu een gehoorapparaat heeft. 
“Ik hoor nu veel beter, en daar is Ria ook erg blij mee!” Dat Christiaan heel be-
trokken is bij het leven van Eric en Ria merkte hij op hun huwelijksjubileum. 
“Ik kwam er achter dat ik bijna iedereen kende!”
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“Als ambulant begeleider 
ben je heel dicht betrokken 
bij het leven van de cliënt.”

Geregeld is er overleg tussen Sprank en 
de overburen. Ze zijn de steun en toever-
laat van Johan. "ik kan er altijd terecht 
voor een kopje koffie of een praatje," 

zegt Johan tevreden.

Christiaan Woltjer is 
ambulant begeleider bij 

Sprank
Christiaan Woltjer is 

Met zowel professionele 
zorg, als hulp vanuit zijn 
omgeving, kan Johan 
zelfstandig blijven wonen.

Christiaan voert een 
begeleidingsgesprek 
met Eric en Ria.

"Mijn wekelijkse 
bezoek geeft 
structuur en 

duidelijkheid voor 
Johan."


