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‘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.
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Vrijwilliger worden?
Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk of
heeft u vragen? Neem contact met ons op via
vrijwilligers@stichtingsprank.nl.
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c Niets uit deze uitgave mag worden

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

Van de redactie
Jairo Hofman is een van de bewoners van de Kameleon in Leens die heeft meegewerkt aan deze Sprankel.
Hij en zijn medebewoners hebben van de fotoreportage een echt feestje gemaakt!
December is de feestmaand. En daarop
zeggen Jairo en zijn huisgenoten: ‘Proost!’
Ze toosten op het mooie gebouw waarin
ze wonen, de fijne sfeer in het huis en
alvast op het nieuwe jaar. Daar horen
ballonnen bij, confetti en natuurlijk taart!
Deze Sprankel gaat ook over ‘meepraten’.
Meepraten en meedenken over de zorg en
het wonen bij Sprank. Elke locatie doet dit op
zijn eigen manier. Op De Handpalm in Berkel
en Rodenrijs hebben ze daarvoor een heel
werkbare vorm gevonden. De bewoners en
hun ouders kunnen goed meepraten over
huisregels en andere belangrijke afspraken.
En in de column van de cliëntenraad vertellen
Cherida en Jonathan hoe zij hun zegje doen.

Jario is helemaal gek van vliegtuigen en struint
voor zijn verzameling heel wat rommelmarkten
af. “Ik hou ook van lezen, fietsen, films kijken,
playstation, grote (scheeps)motoren en af en
toe poolen. Je ziet me in dit nummer samen
met de andere jongens rond het biljart. Die
pagina’s mag je natuurlijk niet missen!”

Veel leesplezier!

JAIRO HOFMAN

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

facebook.com/stichtingsprank

Willeke
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locatie in beeld

Feest
in
de Kameleon
'We doen
hier allemaal
graag een
dansje'
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Van links naar rechts: Denice, Luuk, Rens, Mirjam en Elsbeth.

Wat wonen ze geweldig daar aan de rand van Leens. Met uitzicht
op de weilanden. En wat een supermooi gebouw! Met buiten een
grote picknicktafel waar je lekker met z’n allen aan kunt zitten.

E

r is taart en er is confetti. De tafel is mooi
gedekt. In sprankelende glazen zit een heerlijk
sapje. Dus we gaan proosten! Want wonen in de Kameleon
is vaak een feestje.
Froukje Kamstra (32) is dol op dieren. “Ik heb een
parkiet. Die heet Moosje. Hij vliegt los in mijn kamer.
En gaat zelf weer terug in de kooi.” Froukje werkt
bij de kattenopvang. “Kittens zijn zó leuk! En ik
werk ook bij DoeZoo.” HoeZo??? “In de horeca bij
DoeZoo, de Insektenwereld.” Dat klinkt eng…
DIEREN AAIEN
Ze kennen allemaal de Insektenwereld. Dat is een
dierenpark vlakbij. “Je kunt er dieren aaien”, vertelt
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Minke Damstra (27). Zij werkt er, dus zij kan het weten.
“Schapen en ezels, eenden en zwanen. Maar er zijn ook
spinnen, slangen en zelfs schorpioenen.” Minke vindt dat
niet eng. “We hebben in de Kameleon aardige begeleiders”,
zegt ze. “En we hebben veel lol hier.” Minke is tante, vertelt
ze. Van Evi en Marina. Haar ouders wonen ook in Leens.
“Ik ben trots op hen. Ze zijn heel belangrijk voor mij.”
DANSJE
Intussen worden de glazen bijgeschonken. De jongens
verzamelen zich rond de pooltafel voor een spelletje.
De muziek gaat aan. Ze doen hier allemaal graag een
dansje. Vooral Rens Kuipers (24). Hij is een vrolijke vent.
Rens is gek op de brandweer. Als er ’s avonds kampvuur
is, trekt hij zijn brandweerkleren aan. De vader van

Van links naar rechts: Rens, Jairo, Robert, Luuk, Matthijs en Ruben.

Jairo

Minke

Rens leeft niet meer. Rens wijst naar zijn hart. Daar
woont zijn vader nu. “En daar!” Rens wijst naar boven.
In de hemel.
VLIEGTUIGEN
Zijn eerste vliegtuigje kreeg hij op zijn negende verjaardag
van zijn zus. Nu staat de kamer van Jairo Hofman (28) vol
vliegtuigen. Hij verzamelt ze. “Maar ik zie ze liever in het
echt!” Zijn lievelingsuitje is: luchtvaartmuseum Aviodrome.
“Ik werk in de Zevenster in Zuidhorn. Daar verkopen
ze diervoeders.” Waar houdt Jairo nog meer van? Het
dierenpark en het zwembad. Grote motoren. En… Zijn ogen
glimmen van plezier: “De begeleiding pesten, natuurlijk!”
VEELKLEURIG
Het gebouw van de Kameleon bestaat 5 jaar. Begeleidster
Marleen Kielstra (25): “ We heten niet voor niets de
Kameleon, de bewoners hebben ieder hun eigen kleur.
Ze zijn heel verschillend, maar ze maken er samen één
fijn thuis van. We doen veel samen, spelletjes spelen
bijvoorbeeld en we gaan vaak naar buiten om een stuk te
wandelen of te fietsen. We zijn echt één mooie groep.”

Froukje
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Kijken door
een andere bril
Een zwarte sticker op het lichtknopje en rode kopjes in plaats van grijze: simpele aanpassingen
die het leven van een slechtziend persoon gemakkelijker maken. Wendy Potze, ambulant
begeleider bij Bartiméus, geeft advies aan Sprank en begeleiding aan bewoners.
Zij vertelt enthousiast: “Ik hoor vaak: Dit hadden we veel eerder moeten doen!”

Bij Bartiméus werken gespecialiseerde medewerkers
voor mensen met een verstandelijke beperking én
een visuele beperking. Ze geven begeleiding aan
bewoners en voorlichting aan begeleiders van Sprank.
Welke invloed heeft het op wonen, dagbesteding,
hobby’s en gedrag als mensen niet goed kunnen
zien? Het leukste vindt Wendy de ervaringsles.
“Begeleiders krijgen een ervaringsbril op, om als het
ware te kijken door de bril van een slechtziende. Ze
krijgen allerlei opdrachten, zoals koffie inschenken of
kleuren. Dat helpt om de bewoner goed te begrijpen.
Na zo’n les hebben ze bijvoorbeeld geleerd dat het
belangrijk is om alles op dezelfde plek terug te leggen
in de koelkast. Of dat je doorzichtige glazen beter
kunt vervangen door glazen met een kleurtje.”

Wat Wendy opvalt bij Sprank is de vriendelijkheid
en de samenwerking met ouders en familie: “De
betrokkenheid van ouders is groot. Ik hoop dat meer
verwanten ons weten te vinden. Dat kan heel eenvoudig
via een begeleider van Sprank. De zorg van Bartiméus
wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de
zorgverzekeraar. Met een paar aanpassingen kunnen we
de kwaliteit van leven verbeteren. Dat gun ik iedereen.”

"Begeleiders krijgen
een ervaringsbril op"
De ondersteuning is kortdurend. Wendy loopt een
tijdje mee, geeft tips, en daarna kan de cliënt het weer
alleen. “Een veelgehoorde klacht is vermoeidheid. Ik kan
dan meekijken naar bijvoorbeeld de verlichting en de
dagindeling.” Bewoonster Mareie Doorn is blij met de
begeleiding door Wendy. “Mijn hobby’s zijn borduren,
schilderen, en nog veel meer. Ik maak nu een tafelkleed
voor de groep. Als ik te lang borduur, worden mijn
ogen moe. Dus heb ik geleerd om de timer te zetten
op 30 minuten. Dan ga ik even wat anders doen.”
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Wendy Potze is ambulant begeleider
bij landelijke expertise-organisatie Bartiméus.
Bartiméus ondersteunt mensen met een visuele
beperking om het leven te leven zoals zij dat willen.
Bartiméus heeft ook jarenlange ervaring met
kinderen en volwassenen die niet alleen visueel
maar ook verstandelijk beperkt zijn.
www.bartimeus.nl/meervoudigebeperking

Open plaats Schutsplein Hoogeveen

Ansichtkaarten
te koop!

Bernard van Hoek schilderde
graag. “Toen ik net in
Vlasakkerstaete woonde,
schilderde ik erg veel.
Een schilderij van een
olifant en een surfer. En
een bijzondere schaatser
en een schilderij van yoga.
Op een gegeven moment
was het genoeg. Toen ging
ik ontspannen, uitrusten.”
Nu kan iedereen
meegenieten van de
schilderijen, want Bernard

Korte berichten

Wie komt
bij Maarten
pasta eten?

heeft zijn mooiste
tien schilderijen op
ansichtkaarten gedrukt.
Deze kaarten zijn te koop
bij dagbesteding Diamant
en op het hoofdkantoor
van Sprank. De opbrengst
gaat naar de tovertafel
(activerend spel) voor
Vlasakkerstaete.
Bekijk en bestel de kaarten
op www.facebook.com/
dagbestedingdiamant

“Je zit hier mooi dicht bij de
supermarkt”, zegt Maarten
Rotensen (30). “Dat is
handig. Want je kunt zo
even boodschappen doen.”
Maarten kookt graag. “Mijn
medebewoners vinden vooral mijn
pasta met zalm en spinazie lekker.”
Maarten heeft het naar zijn zin aan het Schutsplein.
“Er is veel leven van winkelende mensen. Hoogeveen
heeft elf patatzaken!” weet hij. “En ook gezellige kroegjes.”
Maarten weet zeker dat de nieuwe bewoner zich thuis
zal voelen. “De sfeer is goed. We wonen heel zelfstandig.
Maar we doen ook dingen samen: koffiedrinken en eten,
tv-kijken en soms een dagje uit. Bowlen bijvoorbeeld.”
“Bij de begeleiding kun je altijd terecht als je ergens mee
zit. Ze houden zich aan afspraken, dat vind ik fijn.”
Wie komt als nieuwe buur Maartens pasta proeven?
Kijk voor meer informatie over deze en andere open
plaatsen op www.stichtingsprank.nl/open-plaatsen.

Wenwille viert eerste lustrum
Wenwille in Drachten bestaat alweer
vijf jaar! Dat is op 15 september
gevierd met een high tea. Alle ouders
en verwanten hebben meegeholpen
met het bakken van lekkere hapjes.
Daarnaast werd de cd “Sprankelende
liedjes” geïntroduceerd. Tussen
het smullen van al het lekkers
door konden de bewoners ook nog
blikgooien en luisteren naar de
muziek. Op naar de volgende 5 jaar!

De gezellige huiskamer van open plaats Schutsplein.
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MEEPRATEN VOOR
BETERE ZORG IS
ZO BELANGRIJK
‘Sprank is niet de baas. Want mensen zijn de baas over hun eigen leven.’
Dat is duidelijke taal. De cliëntenraad schreef dit op om cliënten en familie
duidelijk te maken dat meepraten heel belangrijk is. Dit wordt ook wel
medezeggenschap genoemd. Maar zo simpel is dat nog niet als je samenwoont
met andere mensen. Je moet rekening met elkaar houden en daar regels over
maken. En waarschijnlijk het belangrijkste: met elkaar in gesprek blijven.

Op verschillende niveaus denken en praten cliënten en hun
vertegenwoordigers mee. De cliënten zelf spreken elkaar
in een bewonersoverleg. Een cliëntgroepondersteuner
helpt hierbij, elke groep op hun eigen niveau. Zo kunnen
cliënten meepraten en meebeslissen. Bijvoorbeeld over
huisregels en andere afspraken over samen wonen in een
groep. Inge Hessler, junior sectormanager, ziet dat de zorg
hierdoor verbetert: “De vragen en opmerkingen uit het
bewonersoverleg worden besproken in het teamoverleg.
Het team zorgt voor een goed antwoord, een oplossing,
en soms een vraag terug. Zo kunnen de begeleiders
echt werk maken van de wensen van de bewoners.”
Bewonersoverleggen worden op alle locaties van
Sprank georganiseerd. Maar medezeggenschap gaat
verder dan dat. Twee voorbeelden van locaties die het
meepraten op hun eigen manier hebben vormgegeven.
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UIT DE PRAKTIJK:
HET HUISKAMEROVERLEG OP
DE HANDPALM IN BERKEL EN RODENRIJS

Margot Gelderblom, coördinerend begeleider op De
Handpalm, vertelt dat haar team vorig jaar met een
huiskameroverleg is gestart: “We merkten dat het
lastig was om met de verwanten van alle vier groepen
op de locatie in gesprek te gaan. Want wat voor de
één van belang is, daar heeft de ander geen mening
over. Daarom komen we nu als huiskamers bij elkaar.
Dus alleen de familie van de cliënten die in dezelfde groep
wonen. En sinds kort schuiven de cliënten het eerste half
uur ook aan. Doordat we nu in een kleine groep praten,
vinden verwanten het fijner om aanwezig te zijn. En zijn
ze meer betrokken. Want alles wat besproken wordt,
gaat over de groep waar hun kind of familielid in leeft.”

BELANG VAN DE GROEP
Gerda van Dooren, moeder van bewoonster Mirjam, is blij
met dit idee van De Handpalm: “In het huiskameroverleg
gaat het om het belang van de hele groep. Want Mirjam
woont niet alléén op De Handpalm. Als ouder wil ik
betrokken blijven. Ik wil meeleven met andere ouders.
En op de hoogte blijven van wat er gebeurt op de locatie.
Daarom probeer ik zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. Er is
ook altijd een begeleider bij. Zo krijgen wij ook informatie
van het team en van Sprank. En kunnen de begeleiders
weer aan hun team vertellen over het huiskameroverleg.”
EVEN BELLEN
Leendert Smit is broer van bewoner Gerben. Hij denkt en
praat ook mee over de zorg op de Handpalm: “Ik weet
zeker dat de zorg voor Gerben verbetert als de begeleiders
goed contact hebben met de familie. Ik ervaar dat
het zó goed is als ik geregeld mijn gezicht laat zien.
Of dat ik even bel. En dat ik beschikbaar ben om af en
toe mee te gaan naar een doktersbezoek. Zo bouw je
een band op met andere bewoners en begeleiders.
Dat helpt om met elkaar in gesprek te gaan.”
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UIT DE PRAKTIJK:
DE VERWANTENRAAD VAN
DE ROZENHOEK IN BERGSCHENHOEK

Marja van Boven, coördinerend begeleider van
de Rozenhoek, is positief over de samenwerking
met de verwantenraad. Deze bestaat uit twee

personen. “Zij organiseren twee keer per jaar een
verwantenmorgen, die heel goed wordt bezocht door
familie, cliënten en begeleiders. De verwantenraad
zit ook bij sollicitatiegesprekken en geeft advies,
bijvoorbeeld over de communicatie met ouders.
Door het versturen van een nieuwsbrief vier keer per
jaar is de communicatie met verwanten erg verbeterd!
Ontmoeting en communicatie zit in kleine dingen,
bijvoorbeeld dat er elke zaterdag een ander familielid
mee luncht. Ik ben er echt trots op hoe we door goede
samenwerking de zorg steeds beter kunnen afstemmen
op de behoefte en wensen van de cliënten.”
BLIJ MET HET VERTROUWEN
Idith Scheele, zus van bewoonster Caroline, is lid van de
verwantenraad van de Rozenhoek. “Ik ben altijd sterk
betrokken geweest op Caroline. Samen met een zwager
van een andere bewoner vormen wij de cliëntenraad we zoeken nog een derde verwant. We vergaderen zo’n
vier keer per jaar met de coördinerend begeleiders van
de Rozenhoek. Dan bespreken we vaste onderwerpen
zoals de communicatie tussen ouders en het team, het
personeelsbestand en de inzet van vrijwilligers, maar ook
wonen en de financiën. Ik merk dat we elkaar goed weten
te vinden. Als iets niet goed loopt, is de drempel laag om
dat te bespreken, zowel met het team als met familie.”
Wil jij ook op jouw locatie meepraten voor betere zorg?
De cliëntenraad van Sprank helpt je graag op weg! Neem
contact op met: Froukje Pool, secretaris Cliëntenraad,
clientenraad@stichtingsprank.nl of tel. 0592-340645

Vertel je probleem aan de vertrouwenspersoon
Zit je met een probleem? En wil of
kun je het niet bespreken met een
begeleider? Misschien kunnen wij je
helpen. Je kunt erop vertrouwen dat
wij er met niemand anders over praten.
Samen zoeken we naar een oplossing.
Je kunt ons bellen of e-mailen.

Ben je familie van een
cliËnt bij Sprank? Dan is de
vertrouwenspersoon ook voor
jou beschikbaar.

Judith
van der Galiën
T 06 20 88 68 21
E cvp@huizepuur.nl
Voor: Amersfoort, Berkel en Rodenrijs,
Bergschenhoek, BunschotenSpakenburg, Hardenberg,
Ommen, Putten en Zwolle.

Mea Rooks
T 06 233 18 960
E cvp.mea@gmail.com

Voor: Assen, Bedum,
Drachten, Hoogeveen, Leens,
Middelstum, Roden, Sappemeer
en Zuidhorn.
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Maak de bewoners van “Urk” blij via een gift

COLUMN VAN DE CCR:

Wij praten mee!

Wij zitten in de clientenraad omdat er al veel

ouders en familieleden meepraten. Het is heel

belangrijk dat ook wij zeggen wat we denken! En
omdat wij dat ook goed kunnen, voelen wij ons

verantwoordelijk om de stem van de cliënten te
laten horen in de organisatie.

Wij doen ons best om
de stem van de cliënten
te laten horen in de
organisatie
Wij vergaderen in Zwolle op het hoofdkantoor van

Sprank. Wij lezen van tevoren de teksten en krijgen
daarbij hulp van een cliëntondersteuner. Onze

Dankzij een gulle gift van vele sponsoren en de Vrienden
van Sprank kunnen de bewoners van Stavoren sprankelen
als nooit tevoren. Een tweede gebouw is in aanbouw: Urk.
Help mee om er net zo’n fijne locatie van te maken!
Sinds de verhuizing in september wonen de cliënten van Stavoren
in Bunschoten met veel plezier in hun splinternieuwe appartement.
Ook genieten ze van de inrichting en speeltoestellen in de tuin, de
interactieve tovertafel, de tv en nog veel meer. Er is met diverse acties
en (sponsor-) bijdragen bijna 30.000 euro ingezameld! Een fantastisch
bedrag dat via de Vrienden van Sprank is besteed om er een echt thuis
van te maken.
Ook hopen de Vrienden van Sprank de bewoners van ‘buurlocatie’
Urk, die nu in aanbouw is, blij te maken met een mooie bijdrage. Er
wordt geld ingezameld voor zaken die niet door de overheid worden
bekostigd. Juist de ‘’extra’’ dingen zorgen ervoor dat iedereen zich thuis
voelt, zoals een snoezelruimte waar bewoners door muziek en kleuren
kunnen ontspannen. Maar ook een fijne tuin of een gezellig ingerichte
gezamenlijke woonkamer. Doet u (weer) mee?

mening wordt serieus genomen in de cliëntenraad.
En ze doen soms ook iets met onze ideeën.

Sommige onderwerpen zijn heel leuk, bijvoorbeeld

het testen van het cliëntportaal. Cijfers zijn niet
altijd leuk, maar financiën zijn ook belangrijk.

Wij zijn nu 1 jaar (Cherida) en bijna 4 jaar (Jonathan)
lid van de cliëntenraad. En wij raden alle cliënten
aan om mee te praten bij Sprank. Want het gaat

Feestelijke opening locatie Stavoren

over jouw leven!

Cherida Garconius

en Jonathan Schumacher
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Ik help mee! Op vriendenvansprank.nl kunt u een
bijdrage geven. Of stort uw gift rechtstreeks via rekeningnummer NL90 RABO 0118 716 638 o.v.v. Urk Bunschoten.

Werken bij Sprank

"Als ik thuiskom
heb ik een big
smile op mijn
gezicht"

“Het is een droomplek’’

Gea Zweers (39) maakte de overstap naar de zorg

Na achttien jaar werken bij een supermarkt heeft Gea nu een baan op
Vlasakkerstaete in Hardenberg. ‘Een droomplek!’ Ze leert het vak in de
praktijk en gaat een dag per week naar school, via een BBL-traject.
“Vijftien jaar geleden heb
ik de zorg van dichtbij
meegemaakt tijdens de
ziekte en het overlijden
van mijn zoontje. Ik
dacht: ooit wil ik ook
mensen helpen die het
niet alleen kunnen, en
werken vanuit m’n hart. Tijdens
een borrel werd ik op deze vacature
gewezen. Terwijl de anderen verder borrelden, ben ik
meteen een brief gaan schrijven. Deze baan kwam voor
mij op het juiste moment. Thuis merken ze het verschil.
Als ik thuiskom heb ik een big smile op mijn gezicht. We

vertellen onze kinderen dat je werk moet zoeken dat
je gelukkig maakt. Ik hoop dat ik een goed voorbeeld
ben: dat je nooit te oud bent om je hart te volgen.”
Collega Miranda: “Gea komt uit de commerciële sector
en daar werk je vooral taakgericht. Als zorgprofessional
toon je meer je menselijke kant. Dat past heel goed bij
haar.” Gea: “Ik kan hier m’n zorgzaamheid laten zien.
Mijn collega’s zijn open en ik krijg eerlijke feedback.
En ook heel belangrijk: we hebben veel lol samen!”
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg.
Het betreft 2-jarig volwassenonderwijs voor mensen
met een vmbo-diploma. Sprank heeft 13 BBL-plaatsen.
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Door de persoonlijke
begeleiding zie je
Maaike groeien
Donderdagmiddag 16.00 uur. Gillende kinderen en de geur van chloor. De zwemlessen
beginnen in Bergschenhoek en Maaike is er klaar voor. Ze ondersteunt de badmeesters en
-juffrouwen met de lessen en doet allerlei hand-en-spandiensten in het zwembad. En daarbij
krijgt Maaike ook hulp: van Ineke, ambulant begeleider bij Sprank.

goed hoe ze met situaties om moest gaan. Ik ben bij Sprank
gaan informeren of zij ook konden helpen. Toen bleek dat
ambulante begeleiding een optie was! Nu Ineke meegaat,
zie ik Maaikes zelfvertrouwen groeien. Ze zit goed in haar
vel en dat maakt mij ook erg gelukkig. Want nietsdoen past
niet bij Maaike. Ze wil graag werken en nuttig zijn.”

MAAIKE NITRAUW
“Het leukste van mijn werk vind ik de kinderen. Ze vertellen verhalen aan mij, nu we elkaar beter kennen. Ik help ze
met nieuwe bandjes omdoen en loop mee als ze naar de wc
moeten. Maar soms vind ik het ook lastig om met kinderen
te werken. Wanneer ze brutaal zijn of niet luisteren. Nu
Ineke mij helpt kan ik daar beter mee omgaan en weet ik
dat het niet mijn probleem is.”

GERDA NITRAUW,
MOEDER VAN MAAIKE:
“Maaike werkte eerder ook
al in het zwembad. Een keer
in de zes weken had ze een
gesprek met een medewerker
van het zwembad. Dat bleek
niet genoeg. Ze kwam weleens
overstuur thuis en wist niet

14

SPRANKEL! - NAJAAR 2018

INEKE DE REUVER,
AMBULANT BEGELEIDER:
“De een-op-eenbegeleiding
begint op het moment dat
ik Maaike ophaal. Onderweg
bespreken we hoe het gaat op
haar werk. Ik blijf een uur bij
Maaike, terwijl zij aan het werk
gaat. Ze start met het doornemen van het programma in
picto’s. Om vier uur haalt Maaike de kinderen op en daarna
moet de kast geordend worden, de ramen moeten gezeemd,
enzovoort. Wanneer ze tegen een probleem aanloopt, kun-

nen we dat ter plekke bespreken of oplossen. Door deze
persoonlijke begeleiding leert Maaike veel, gaat het werk
steeds soepeler en wordt ze elke week zelfstandiger. Het is
zo mooi om haar te zien groeien!”
Meer info over ambulante begeleiding:
stichtingsprank.nl/ambulant

Maaike wil
graag werken
en nuttig zijn
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Vandaag
is de dag

Hij komt maar een keer,

morgen

dan is het

vandaag al niet meer.
Niet zeuren,

geniet
van het leven, het mag ,

maar doe het

vandaag ,

want vandaag
is

de dag.
- TOON HERMANS
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