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‘Sprankel!’ is een uitgave van Stichting Sprank, 
christenen in hart en zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking.
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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. 

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 - 340645

Redactieraad Sprankel!
Margreet van Buuren  |  Marco Martens  |  
Gert Pool  |  Henriëtte Riemersma  |  
Emmy Rorije  |  Marloes Selles
r.sprankel@stichtingsprank.nl

Tekst en eindredactie
Margreet van Buuren  |  Henriëtte Riemersma  |  
Marloes Selles  |  m.m.v. Buro Dirigo

Fotograf ie 
Eljee Bergwerff: blz. 1, 8, 9
Jarno Kraayvanger: blz. 12
Jannis Lootens: blz. 3
Kees Muizelaar: blz. 11
Petra van Schaik: blz. 4, 5

Ontwerp: Buro Dirigo
Druk: Sonodruk
Uitgave: Jaargang 6  |  nummer 11  |  voorjaar 2016
 

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar
gemaakt worden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de redactie.

10  

11
12

 

Locatie in beeld

Vrijwilliger Jeanine 

Vrienden van Sprank

c

Colofon

4 6 76 Open plekkenHart van Vathorst Pak die kans!

8 Op de voorkant: Kars (links) was vroeger 
altijd een stuk ondeugender dan zijn 
broer Aldert (rechts). Lees meer over 
Kars en zijn huis op pagina 8.



   3

De Sprankel is een heel inspirerend blad om 
te lezen. Mensen die nog niet bekend zijn 
met Sprank, krijgen zo een goed beeld van de 
stichting. Ook kunnen ze de mogelijkheden 
zien die Sprank biedt: bijvoorbeeld het 
logeren, en de nieuwe locatie in Vathorst 
met veel verschillende doelgroepen.

Ik vind het mooi om te zien hoe Kars bij 
Sprank zijn plek heeft gevonden. Ik vind het 
ook heel fijn om bij Sprank te wonen! Ik kan 
er mezelf zijn en de begeleiding helpt met 
dingen die ik mooi en moeilijk vind. En ik 
vind het belangrijk dat Sprank christelijk 
is. Zondags samen naar de kerk, bidden en 
bijbellezen aan tafel. Fijn!

In de Sprankel worden nieuwe mensen 
geïnterviewd. Dat vind ik bijzonder. En mooi 
dat zij ook een beeld krijgen van wat Sprank 
doet en te bieden heeft. En aan alle mensen 
die Sprank steunen met een gift: bedankt! 
Zo kunnen mensen die in een rolstoel zitten 
zelfs fietsen op een hometrainer, om hun 
spieren soepel te houden.

Veel leesplezier!Locatie in beeld

Vrijwilliger Jeanine 

Vrienden van Sprank

Willeke

Voor je ligt het magazine van Sprank te sprankelen. Emmy Rorije, bewoner 
van de Reysigerweg in Zwolle, hielp mee met deze uitgave. Ze vertelt wat ze 
van deze Sprankel vindt:

PS meer leuk nieuws van Sprank op:
   twitter.com/stichtingsprank
   facebook.com/stichtingsprank
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Hart van Vathorst:  
         zorgzaam

Hart van Vathorst is een unieke samenwerking van vier 
organisaties onder één dak: Stichting Sprank, Accolade 
Zorg, Kindercentrum Bzzzonder en de Ontmoetingskerk 
(gereformeerde kerk Vathorst), met als doel elkaar te 
versterken. Sprank begeleidt 36 (jong)volwassenen met 
een (licht) verstandelijke beperking. 25 van hen wonen in 
vier woongroepen, de rest in appartementen met begeleid 
zelfstandig wonen. We bieden ondersteuning waar nodig 
en helpen bewoners betekenis te geven aan hun leven.

Accolade Zorg biedt binnen Hart van Vathorst woongroepen 
en dagbesteding voor dementerende ouderen en bewoners 
met niet-aangeboren hersenletsel. De cliënten van Accolade 
en Sprank runnen onder andere een horecavoorziening 
en cadeauwinkel. En er is een tandarts, schoonheidssalon, 

verloskundige, voedingscoach, pedicure en kapsalon in het 
pand gevestigd.

GROOT FEEST
Na vijf jaar van voorbereidingen was het 1 maart eindelijk 
zo ver. Groot feest: handtekening werden gezet, sleutels 
overhandigd. Toekomstige bewoners Laurrainne, Jessica en 
Julian sprongen een gat in de lucht.

EIGEN HUISJE
Laurraine Hop vindt het geweldig om in het nieuwe huis in 
Vathorst te wonen: “Lekker mijn eigen huisje. Er is rust en 
het is dicht bij pappa en mamma. En het is dicht bij God, 
want de kerk is in hetzelfde huis. Ik heb een kleurtje op de 
muur en mijn eigen meubels in de kamer, net als thuis. Ik 

Dit voorjaar is Hart van Vathorst in Amersfoort geopend. Een uniek project. Hart van 
Vathorst is namelijk een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking, niet-
aangeboren hersenletsel of dementie, maar ook een ontmoetingsplek voor kerk en 
buurt. Kinderen kunnen er naar hartelust spelen en ontdekken. Leven, groeien, geloven 
en ontmoeten, dat is de gedachte. Of, zoals de nieuwe bewoners zeggen: “Voor elkaar 
zorgen, leuke dingen doen en doorgroeien naar meer zelfstandigheid en vrijheid.”
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houd veel van oude mensen en kleine kinderen en daar wil 
ik graag mijn liefde aan geven. Ook kan ik goed koken, dus 
daar kan ik mee helpen.” 

SPANNEND
Bewoner Julian Petersen: “Ik vind het best spannend om 
uit huis te wonen, maar het went al wel. Ik vind het fijn 
dat ik nu twee kamers heb: één bij mijn ouders en één in 
Vathorst. In Vathorst heb ik een mooi uitzicht. Ik help mee 
in de bediening in het restaurant. Dat deed ik ook al in mijn 
eigen woonplaats. Daarnaast zou ik boodschappen kunnen 
doen voor anderen. En ik wil graag mensen blij maken 
met mijn zangtalent.” Ook Jessica van der Lingen vindt het 
geweldig om een eigen huis te hebben: “Ik vind het leuk dat 
ik dicht bij de winkels woon. Ik ben samen met mijn konijn 
hiernaartoe verhuisd. Konijn Milo woont op het dakterras.”

UNIEK CONCEPT
Wat Hart van Vathorst uniek maakt, is de manier waarop 
de inclusieve samenleving vorm krijgt. Gezonde mensen, 
zieke mensen, mensen met een beperking, ouderen, (jong)
volwassenen, gezinnen en kinderen in alle leeftijden 
wonen, werken, spelen en kerken in Hart van Vathorst. Het 
gaat daarmee veel verder dan een samenwerking tussen 
verschillende partijen en zorginstellingen. Het gaat om het 
volledig participeren in de samenleving en onderdeel zijn 
van buurt en wijk.

VERBONDENHEID DOOR SAMENWERKING
We maken multifunctioneel gebruik van elkaars ruimten. 
Zo kan de kerkzaal doordeweeks dienst doen als theater, 
de centrale hal met het restaurant wordt ingezet voor 
dagbesteding en van de keuken en snoezelruimte 
kan iedereen gebruikmaken. Bewoners helpen elkaar 
bijvoorbeeld met een klusje, spelen een spelletje met 
de kinderen van het kindercentrum of worden door een 
kerkvrijwilliger begeleid bij een dagje uit. Samen het leven 
vieren, elkaar helpen met dagelijkse zorg en leren van 
elkaar. Het is daarmee een plek voor omwonenden en 
wijkgenoten; een plek waar iedereen van harte welkom is! 
Binnenlopen is altijd mogelijk, in de ruime hal is een terras 
waar je even kunt uitblazen. Het stiltecentrum vormt een 
oase van rust in alle drukte.

Hart van Vathorst
Angelinapolder 3
3825 LX Amersfoort 

   www.hartvanvathorst.nl
     www.facebook.com/HartvanVathorst

?

Bewoners Julian, Laurrainne en JessicaEva zet haar handtekening 
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et programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties bij het inrichten van werkprocessen 
in een veranderende omgeving. Een van de onderdelen van dit programma waren de 

betekentafels: ontmoetingen tussen cliënten, ouders en begeleiders om betrokkenheid 
op woonlocaties te stimuleren. Annemarie kijkt glimlachend terug: “Het moment 
dat we de betekentafels hadden bedacht, zal ik niet snel vergeten. Hiermee ging 
het traject van een abstracte visie naar een concrete aanpak. En het woord 
betekentafel vind ik passend omdat ook het woord betekenis er in zit. Dat staat 
centraal in de zorg van Sprank: een betekenisvol leven voor mensen met een 
verstandelijke beperking.”

BESCHEIDEN
In de afgelopen jaren heeft Annemieke Sprank zien ontwikkelen: 
“De zoektocht is afgerond en de strategie en zorgvisie zijn uitgezet. 
De betrokken mensen weten nu waar ze verantwoordelijk voor zijn. 
Maar er liggen nog genoeg kansen. Sprank zou bijvoorbeeld meer 
het podium mogen pakken en vertellen waar ze goed in is. Daar is de 
organisatie te bescheiden voor. Ook valt er veel te winnen in de snelheid 
van processen. Projecten worden heel gedegen aangepakt, terwijl het vaak 
simpeler en sneller kan. Als het niet meteen perfect is, kan er gedurende 
het proces nog bijgestuurd worden.”

ENERGIE
De energie van de mensen bij Sprank, het harde 
werken en het plezier om bij Sprank te werken – 
er zijn veel dingen die Sprank moet koesteren, 
vindt Annemieke. “Ik ben enthousiast over deze 
organisatie. Het is mooi om te zien hoe de 
medewerkers vanuit een intrinsieke motivatie 
mensen met een beperking tot hun recht 
willen laten komen. De identiteit van Sprank 
heb ik sterk ervaren in onze samenwerking 
en het kleurt de organisatie.” 

“ !”

In 2013 leerde Annemieke van Ede Sprank kennen als een frisse, jonge organisatie die 
vooruit wil, maar ook zoekende was. “Er werden veel vragen gesteld tijdens de eerste 
bijeenkomst. Hoe formuleren we onze nieuwe zorgvisie? Hoe gaan we om met de 
wetwijzigingen? Maar ook: wat verwachten we van medewerkers?” Annemieke keek 
ernaar uit om samen te werken: “De energie en het plezier in het werk straalde van de 
medewerkers af.”

et programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties bij het inrichten van werkprocessen 
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op woonlocaties te stimuleren. Annemarie kijkt glimlachend terug: “Het moment 
dat we de betekentafels hadden bedacht, zal ik niet snel vergeten. Hiermee ging 
het traject van een abstracte visie naar een concrete aanpak. En het woord 
betekentafel vind ik passend omdat ook het woord betekenis er in zit. Dat staat 
centraal in de zorg van Sprank: een betekenisvol leven voor mensen met een 

In de afgelopen jaren heeft Annemieke Sprank zien ontwikkelen: 
“De zoektocht is afgerond en de strategie en zorgvisie zijn uitgezet. 
De betrokken mensen weten nu waar ze verantwoordelijk voor zijn. 
Maar er liggen nog genoeg kansen. Sprank zou bijvoorbeeld meer 
het podium mogen pakken en vertellen waar ze goed in is. Daar is de 
organisatie te bescheiden voor. Ook valt er veel te winnen in de snelheid 
van processen. Projecten worden heel gedegen aangepakt, terwijl het vaak 
simpeler en sneller kan. Als het niet meteen perfect is, kan er gedurende 
het proces nog bijgestuurd worden.”

De energie van de mensen bij Sprank, het harde 
werken en het plezier om bij Sprank te werken – 
er zijn veel dingen die Sprank moet koesteren, 
vindt Annemieke. “Ik ben enthousiast over deze 
organisatie. Het is mooi om te zien hoe de 
medewerkers vanuit een intrinsieke motivatie 
mensen met een beperking tot hun recht 
willen laten komen. De identiteit van Sprank 
heb ik sterk ervaren in onze samenwerking 

Organisatieadviseur bij CC zorgadviseurs.
Betrokken bij Sprank: Bij het gesubsidieerde 
programma In voor zorg! van het ministerie van 
VWS is Annemieke tranchemanager. Sprank is 
één van de organisaties in haar portefeuille. 
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Ben je op zoek naar een plek om te wonen met zorg en 
begeleiding? Hier zijn nog open plekken:

• Bergschenhoek | Rozenhoek
• Berkel en Rodenrijs | Handpalm 
• Bunschoten | Ark en Botter (zie pagina 12)
• Hardenberg | Weidebuurt, Elzenlaan en          
   Vlasakkerkamp 3
• Roden | Bernhardpassage 
• Stadskanaal | Veldhorst 
• Zuidhorn | Tamarisk 
• Nieuw project in Haren
• Nieuw project in Enschede

Kijk op www.stichtingsprank.nl/open-plekken voor 
informatie.

Hier is nog plek

De eerste prijs gaat naar…
Stichting Sprank had zich ingeschreven voor de AFAS MVO 
Challenge op 8 december. Een challenge die AFAS elk jaar 
organiseert, om goede doelen en organisaties te steunen. 

Na de pauze waren wij aan de buurt, Willemijn Nanninga en 
ik zaten samen vooraan. Mevrouw Hop vertelde hoe Stichting 
Sprank hun leven in positieve zin 180 graden omkeerde. Nadat de 
laatste geweest was, overlegden de juryleden. Ze begonnen met 
de vijfde plaats, toen de vierde, derde, tweede… Mijn hartslag liep 
op. De naam van Stichting Sprank was nog niet genoemd. Zouden 
we eerste worden? Of vallen we toch buiten de boot? En toen was 
daar het verlossende woord: de eerste prijs gaat naar… Stichting 
Sprank!

Willemijn en ik gilden en juichten van blijdschap, gaven elkaar een 
knuffel. High fi ves volgden. We hebben 30.000 euro gewonnen! En 
we krijgen games om te spelen. Maar dat was nog niet alles. “We 
hebben nog een bos bloemen voor iemand,” zei de presentator. 

Veldhorst in Stadskanaal
In een rustige wijk in Stadskanaal staat Veldhorst. Er wonen 
elf mensen, en op de begane grond is nog een appartement 
vrij! Kom jij bij ons wonen? Het appartement heeft een woon-
kamer met keukenblokje, slaapkamer en een eigen badkamer 
en tuin. De woonkamer en keuken deel je met de andere 
bewoners. www.stichtingsprank.nl/veldhorst

Ik keek om mij heen. Dat zou vast een troostprijs zijn. Maar toen 
zei de presentator mijn naam. Ik was helemaal fl abbergasted. Ik 
… waarom? Omdat ik samen met mijn moeder Douwe Egberts-
punten verzamel. Daarmee kopen we koffi ezetapparaten voor onze 
gezamenlijke keukens.

Naast AFAS 
hebben veel fondsen, 

de Vrienden van Sprank, 
mensen en bedrijven 

geholpen zodat we de 
woonkamers van Hart van 

Vathorst in Amersfoort 
konden inrichten. Heel 

hartelijk bedankt!

Begeleiding of logeren?
Heb je een eigen huis of woon je bij je ouders? Sprank 
biedt ook thuis begeleiding. Of kom bij Sprank logeren 
of werken op de dagbesteding. Iets voor jou? Bel ons of 
stuur een mail. Dan kijken we samen wat het beste bij 
jou past. 088 - 0070700 of info@stichtingsprank.nl 
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Kars en zijn huis 

Kars Westert

Kars is het geheugen van de familie. Hij weet precies hoe 
oud iedereen is en wanneer iedereen jarig is. Hij komt uit 
een gezin met drie broers en vertelt dat hij de ondeugendste 
was. “Maar nu haal ik geen streken meer uit.” Zijn vader 
grinnikt. Een mijlpaal was het om uit huis te gaan, net als 
zijn broers. Ze hebben goed contact, appen regelmatig en 
elk jaar kijkt hij uit naar het mannenuitje. De afgelopen keer 
varen in een motorboot in Friesland. “En om de beurt aan 
het stuur,” vertelt Kars enthousiast. Dat een van zijn broers 
de bewindvoering overneemt, daar is hij gelukkig mee. 
“Mijn ouders worden oud, dus het is gewoon nodig.”

werd de inhoud steeds mooier. Dat had ik in het begin niet zo 
door, later zag ik steeds meer de parel die hij is. Het gaf wel 
frictie: wij zagen hem als een parel, zijn omgeving niet altijd. 

In de loop van de tijd raakten onze zonen meer betrokken bij 
de ondersteuning van Kars. De een koopt kleding met Kars, 
de ander helpt hem met de pc. Met Aldert en zijn vrouw 
Marije heeft hij regelmatig contact over van alles en nog 
wat. Soms ook dingen die hij niet meer met mij deelt. De 
zorgplannen stuur ik ook altijd aan hen door. Terugkijkend 
ben ik blij dat ik de dagelijkse zorg voor Kars over kon 
dragen aan de begeleiders. Dat gaat goed. We zien de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Greetje Westert, moeder van Kars

“Kars heeft ons veel geleerd. Hij haalt het beste in mij 
naar boven. Er is een fijne sfeer met hem in huis, door zijn 
vriendelijkheid en puurheid. Kars is een cadeau van God, dat 
met pakpapier was ingepakt. Telkens een stukje eraf halend, 

Jan Westert, vader van Kars 

“We werken nauw samen met Sprank.  Tijdens een 
bijeenkomst/betekentafel met ouders, bewoners, 
begeleiders, broers en zussen kwam het besef: we worden 

“

”

12,5 jaar wonen Kars, Joost, Marianne, Wilna, Annemieke, Rick, Gerhard en Marjan aan 
de Jacob Marisstraat 4 in Ommen. Inmiddels vormen ze een hechte groep, waar alles 
bespreekbaar is. Een groep ouders nam het initiatief voor deze woonvorm en kozen 
voor de zorg en begeleiding van Sprank. Bewoner Kars, zijn begeleider Sonja en zijn 

ouders en broer blikken terug en vooruit.
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allemaal ouder en dat zal impact hebben op de zorg die 
moet komen. Wat kan dit gaan betekenen voor broers 
en zussen van de bewoners? Tijdens een gezinsavond 
hebben we alles goed doorgesproken. In het testament is 
nu vastgelegd dat onze zoon Aldert de bewindvoerder van 
Kars wordt. De rechter moet dat te zijner tijd bekrachtigen, 
maar het is goed om dat tijdig en zorgvuldig met elkaar te 
bespreken.  Belangrijk om dat voor je kind nog te kunnen 
doen. In eenvoudige taal heeft Greetje het aan Kars 
uitgelegd en hij heeft het bevestigd met zijn handtekening.” 

het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt, 
aanwezig te zijn bij vergaderingen, kerstdiner, nieuwsbrie-
ven te lezen en betrokken te zijn bij de andere bewoners en 
hun familie.”

Sonja Versteeg, persoonlijk begeleider van Kars

Sonja werkt zeven jaar op de Jacob Marisstraat en heeft 
een klik met Kars. “Ik ben heel blij dat ik zijn persoonlijk 
begeleider mag zijn. Het contact met de ouders van Kars 
is goed, het contact met Aldert is voor mij nieuw. Het 
lijkt mij goed voor de bewoners en de begeleiders dat 
broers en zussen er langzaam in groeien. Het was altijd 
de wens van ouders om tussen Kerst en Oud Nieuw dicht 
te zijn, zodat wij als begeleiders door het jaar heen wat 
extra ondersteuning konden geven aan de bewoners. Een 
voorbeeld van een merkbare verandering is dat de woning 
dit jaar voor het eerst tussen Kerst en Oud en Nieuw een 
paar dagen open was.” 

Aldert Westert, broer van Kars 

“Zolang Kars leeft, ken ik hem. Ik ben de oudste van vier, 
na mij komt Kars. Voor mij is het heel gewoon om een 
broer als Kars te hebben, ik weet niet anders. De komende 
jaren kan er veel veranderen, bij mijn ouders en Kars. Het 
is goed om hier op voorbereid te zijn en bekend te raken 
met onderwerpen zoals bewindvoering en financiën. Ik vind 
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Van links naar rechts: Jan Haaijer, Jenny Harink, Peter Werkman, 
Jonathan Schumacher, Lieuwe Boonstra, Wilma Pruim, Gert Pool 
en Jan Schreuder. 

Wat is een motomed? 
“Dat is een soort hometrainer voor mensen in de rolstoel. Ik blijf in 
mijn rolstoel zitten en kan met mijn benen fietsen. Het kan ook met je 
armen, maar die train ik al genoeg. Dus ik train mijn benen. Het is goed 
voor mijn spieren, want zo blijven ze soepel.”

Wat vind je van de motomed?
“Wel lekker en fijn, want nu kan ik zelf de oefeningen doen die mijn 
fysio normaal moest doen terwijl ik op mijn bed lag.”

Gebruik je de motomed alleen als de fysiotherapeut komt?
“Nee, op donderdagavond komt ook een vrijwilliger om samen met mij 
te sporten op de motomed. En dat wil ik nog heel lang blijven doen!”
Nog 3 andere bewoners van Parel-Staete fietsen elke week op de moto-
med. Hij wordt volop gebruikt!”

Dankzij een bijdrage van de Vrienden van Sprank, de lokale kringloop-
winkel en een gift van familie van een bewoner, kon de motomed 
aangeschaft worden. 

We merken steeds meer van de veranderingen in 
de zorg. Ook bij Sprank. De CCR denkt mee met 
Sprank. Over thema’s als identiteit, visie en beleid, 
maar ook de financiën. Het is niet altijd makkelijk 
om over al deze zaken een goed oordeel te geven, 
maar wij doen ons best!

De laatste tijd hebben wij heel wat adviezen 
uitgebracht aan de bestuurder, Wybe Sierksma. 
Wij noemen de volgende: mantelzorg en 
vrijwilligersbeleid, het omgaan van Sprank met 
het ontbreken van verwantenraden op de locaties, 
herhuisvesting Vlasakkerkamp in Hardenberg en 
het cliënttevredenheidsonderzoek 2016. U ziet het: 
er komen veel dingen op de tafel van de CCR.

Wij willen de belangen van cliënten en hun 
verwanten zo goed mogelijk behartigen. Daarom 
is het belangrijk dat we goed contact houden met 
alle bewoners van Sprank. Bijvoorbeeld via bewo-
ners- en verwantenoverleggen. Maar we willen 
ook de contacten met verschillende locaties graag 
verbeteren. Daarom hebben we alle bewoners en 
hun vertegenwoordigers een brief gestuurd, met 
het verzoek om contact met ons op te nemen. Dat 
kan via de ambtelijk secretaris, maar ook via de 
contactpersoon van de locatie.

Wellicht wilt u of jij met ons spreken over heel 
andere zaken. De CCR staat er open voor. Wij horen 
graag van u! 

Namens de CCR,
Gert Pool, secretaris

Wilt u 
ook helpen om 

mensen te laten spran-
kelen? Word donateur van 
de Vrienden van Sprank of 
geef eenmalig een gift via 

vriendenvansprank.nl. 
Alvast hartelijk bedankt!

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 Leontine, bewoonster van Parel-
Staete, zij sprankelt er op los met de motomed. 

bij Ark en Botter
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rie huizen op een rijtje in Bunschoten, daar wonen de acht 
bewoners van de Ark en de Botter. Op de groepsfoto zie je de 

bewoners van nummer 103. Een vrolijke groep mensen die er heerlijk 
wonen. Bewoonster Joke: “Er is een goede sfeer en we kunnen lekker 
met elkaar kletsen. En we hebben aardige buren.”

Een aantal van die buren zijn de mannen op nummer 107. Ze wonen er 
met z’n drieën. En er zijn nog twee kamers vrij. Ruud woont er nu een 
paar maanden. “Mijn moeder is een jaar geleden overleden en toen 
moest ik alles zelf doen in huis. Dat was niet te doen voor mij. Daarom 
ben ik blij dat ik hier kon wonen. Ik vind het heerlijk hier.” Maarten 
woont zelfstandig verderop in de straat, maar komt op dinsdag- en 
vrijdagavond koffiedrinken en wat praten. “En op zondag eet ik altijd 
mee. Het is prettig om zo af en toe wat hulp te krijgen.”

  Wonen met begeleiding in Bunschoten? Misschien is de Ark en Botter 
iets voor jou. Kijk op www.stichtingsprank.nl, bel 088 - 0070700 of mail 
naar info@stichtingsprank.nl voor meer informatie.

bij Ark en Botter
Heerlijk

Vaste prik op de mannen-
groep: het achtuurjournaal. 

Joke woont hier al 21 jaar 

met heel veel plezier.



Vrijwilliger Jeanine 
“Ik wil mijn vrije tijd 
goed besteden”
Het is zaterdag en het voorjaarszonnetje schijnt. Jeanine haalt Henry op 
voor hun wekelijkse fietstochtje. “Dat doen we nu zo’n twee jaar,” vertelt 
Jeanine, student Dierenverzorging. Ze wil haar vrije tijd goed besteden. 
Daarom informeerde ze bij Sprank of ze wat kon betekenen. Zo kwam ze 
in contact met Henry, bewoner van de Elzenlaan in Hardenberg. “Ik was 
op zoek naar iemand om samen mee te fietsen. Ik vind het leuk om wat 
te kletsen en fietsen is gezond, he?” lacht Henry. 

Henry: “Ik fi ets zelf, maar met op- 
en afstappen heb ik hulp nodig.”

Henry: “Ik vind het mooi dat Jeanine tijd voor mij neemt. Ik zie 
mijn familie regelmatig, maar mijn ouders worden ook ouder 
en ik wil hen niet overal voor vragen.” Jeanine geniet ook van 
de fietstochtjes en leert veel over hoe het is om te leven met 
een beperking: “Ik merk dat mensen anders met Henry omgaan 
of anders gaan praten tegen hem. Dat stoort me. Je kunt toch 
gewoon doen tegen iemand met een lichamelijke beperking of 
een lager niveau?” Dat waardeert Henry. “Ik vind het fijn dat ik 
door Jeanine niet betutteld wordt, maar dat ik gewoon met haar 
kan praten.”

Henry: “We fi etsen regelmatig 
naar een bloemenwinkel voor 

wat plantjes in mijn tuin.”

“We hebben altijd wel
wat te kletsen.”

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


