
 Lisanne  Lisanne 
 voelt zich als  voelt zich als 
 een koningin!  een koningin! 
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 Lisanne sponsort  Lisanne sponsort 
 en bezoekt  en bezoekt 
 project Oeganda  project Oeganda 

 Helemaal jezelf 

Voordat haar grote reis naar Oeganda 
begint, is Lisanne Dijkema (22) al maanden 
bezig geld bijeen te brengen. Samen met 
haar moeder Jolanda (47) gaat ze verschil-
lende projecten van Compassion bezoeken. 
Ze bedenkt allerlei acties om geld in te 
zamelen voor nieuwe klaslokalen op  
een project.

Zo maakt en verkoopt ze bijvoorbeeld 

browniemix in een pot, vogelvoerpotjes en 

pindaslingers. Ze maakt en verkoopt kerststukjes. 

En zo krijgt Lisanne het mooie bedrag van 1600 

euro bij elkaar! Gerben Geertsema van locatie De 

Reiger in Bedum waar Lisanne woont, noemt haar 

actie een mooi initiatief, dat ook andere bewoners 

kan inspireren.

Lintje
Dan breekt in februari eindelijk de dag van haar 

vertrek aan. Samen met haar moeder Jolanda 

brengt ze een bezoek aan de school in Oeganda. 

Het wordt een hoogtepunt van haar reis. Want 

op de dag van haar verjaardag wordt de school 

officieel geopend. “En ik mocht het lintje 

doorknippen,” vertelt ze met begrijpelijke trots. 

Koningin
Ook brengen ze een bezoek aan de kinderen 

die ze al jaren sponsort en schrijft. “Ik wilde hen 

dolgraag leren kennen.”

Lisanne is onder de indruk. “De mensen wonen 

in heel kleine huisjes, zonder glas in de ramen, 

zonder licht en water.” En haar moeder vult 

aan: “De hele gemeenschap liep uit om ons te 

begroeten. Lisanne en ik voelden ons net 

de koningin.”

Lisanne kijkt nu met andere ogen naar haar 

eigen situatie in Nederland. “Ik vind dat ik een 

luxe woning heb. In Oeganda wonen ze met 

negen mensen in één kamertje, terwijl ik een heel 

appartement voor mezelf heb.”

 'Ik mocht het  

  lintje doorknippen.'  

Sprankel MagazineSprankel Magazine
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Veelkleurige bijbelstudie

Heleen Lengkeek vindt de bijbelstudie in haar 

kerk veel te moeilijk, vertelt ze. En Gerjanne 

Boers zegt: “De onderwerpen spreken me wel 

aan, maar niet de woorden die ze gebruiken.” 

Bij Sprank-vrijwilligster Ina Prins (75), oud-

godsdienstdocente, vinden ze het wél fi jn. 

Eerst kletsen ze wat over wel en wee met een 

kopje thee. Dan gaan ze bidden. Ina leest het 

verslag van de vorige keer voor: “Wat willen 

we onthouden?” Heleen: “Dat Christus licht en 

waarheid is.” En Gerjanne vult aan: “Dat Hij er 

altijd voor ons is.” Ina deelt een werkblad uit 

met stukjes tekst en vragen. Die kunnen ze 

zelf beantwoorden op het werkblad, met een 

gekleurde stift. Ina vraagt:“Wat weten we van 

Petrus?” De beide dames weten heel wat te 

vertellen: hij heeft Jezus verraden, hij liep op 

het water en werd bang. “Wij kunnen ook bang 

zijn, maar dan moeten we gaan naar de Here 

Jezus, want Hij helpt,” zegt Ina. En zo zijn ze op 

hoofdlijnen al bijna de hele Bijbel doorgegaan, 

vertelt ze. De essentie vindt Ina “dat we leren 

dat God heel belangrijk is, dat het draait om de 

Here Jezus en dat geloven fi jn en goed is. We 

gebruiken eenvoudige taal, veel kleuren, soms 

een tekeningetje en alles gaat in de map.”

Gerjanne (l) en Heleen (niet op de foto) krijgen 

bijbelstudie in de woonkamer van Ina Prins.



    Hoe Sprank de identiteit zichtbaar wil maken:

‘Geloofsvormen zijn 
 net zo belangrijk als de 
 juiste medicijnen’

Achtergrond

Vrolijke viltstiften, een felgekleurde map, een 
werkblad om in te vullen en natuurlijk de Bijbel in 
Gewone Taal. Met deze attributen en een gezellige 
kop thee erbij doen Gerjanne Boers en Heleen 
Lengkeek bijbelstudie in de huiskamer van Ina Prins. 
Want het geloof moet niet alleen besproken worden, 
maar ook geproefd, gezien en beleefd.

Bij Sprank is de herkenbare christelijke 

cultuur een belangrijke kernwaarde. 

Dat is een mooie uitspraak. Maar daar 

blijft het niet bij; het geloof vormt 

dagelijks de basis van de zorg en van 

de sfeer op de locaties van Sprank. Hoe 

we dat zo zeker weten, daarover vertelt 

Gea Batema. Zij is lid van de Werkgroep 

Identiteit van Sprank. 

“Wij hebben vijftig interviews met 

cliënten, begeleiders en verwanten 

gehouden over welke geloofsvormen we 

bij Sprank gebruiken. Daaruit kwam naar 

voren dat het geloof volop aandacht 

krijgt bij Sprank. Maar,” zegt Gea Batema, 

“we zien dat geloofsoverdracht vooral 

plaatsvindt met woorden, en weinig 

met beelden, met voelen, ruiken of zien. 

Terwijl dat bij onze cliënten vaak beter 

binnenkomt.” 
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‘We willen het geloof vooral 

overbrengen door zien, proeven, 

ruiken en voelen’

Sprankel Magazine
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Veel goeds
Er wordt door zowel bewoners als 

begeleiders gebeden en uit de Bijbel 

gelezen bij het avondeten en/of 

slapengaan. Vaak zingen ze er ook bij. 

Soms spreken ze in de groep met elkaar 

door over het geloof, bijvoorbeeld 

aan de hand van een dagboekje of 

naar aanleiding van een ingrijpende 

gebeurtenis. Er worden ook kerkdiensten 

beluisterd, bekeken en bezocht. 

“Er gebeurt dus al veel goeds,” zegt 

Margreet van Buuren, voorzitter 

van diezelfde werkgroep en 

beleidsfunctionaris Kwaliteit, Marketing 

en Communicatie. “Maar wij willen 

dat nog verder ondersteunen door te 

onderzoeken hoe we nog beter kunnen 

aansluiten bij de leefwereld van de cliënt. 

Smaakt en ziet…

Bijbelverhaal: kijktafels, uitbeelden in 

knutsel, tekening, naspelen, namaken 

met lego, Playmobil, bijbelfiguren op 

flanelbord, bijbeltekst met krijtstift 

ophangen om samen te leren, bij het 

bijbellezen de naam van de bewoner 

noemen in het bijbelverhaal: ‘Daarom zeg 

Ik tegen Esther: maak je geen zorgen’.

Nabijheid: aanraking, troosten, 

knuffels, een zalfje aanbrengen 

(=aanraking, tijd en aandacht).

Rituelen bij overlijden: verdrietkoffer, 

herinneringskastje, levensboek, de 

overledene aanraken, iets meegeven in 

de kist, een kaars aansteken bij de foto, 

rouwtafel, een rouwdeken gemaakt van 

de kleding van de overledene (voelt als 

een omhelzing), uitdragen uit huis (ook 

aandacht voor dood van huisdieren).

Sprankel Magazine
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De christelijke identiteit is bij Sprank 

net zo goed ‘kwaliteit van zorg’ als 

bijvoorbeeld de juiste medicatie, en 

even belangrijk. In de Bijbel lezen we 

dat Jezus bij elk mens aansloot op hun 

geloofsniveau. Hij ontmoette hen op de 

plek waar zij waren.” Het gaat dus vooral 

om maatwerk. Bij Sprank wordt ook 

gekeken naar mogelijkheden en vormen 

voor de cliënt die niet (meer) naar de kerk 

gaat of (mogelijk) niet (meer) gelooft.

Mijlpalen markeren
De meeste mensen in onze samenleving 

vieren belangrijke live-events, zoals 

de geboorte van een kind of een 

huwelijksjubileum. Mensen met een 

verstandelijke beperking moeten 

dergelijke mijlpalen dikwijls missen. 

Toch hebben ook zij de behoefte 

dat wordt stilgestaan bij belangrijke 

levensgebeurtenissen. Daarom wil 

Sprank rituelen ontwikkelen die deze 

mijlpalen markeren. Bijvoorbeeld als 

een bewoner voor de eerste keer oom/

tante wordt, belijdenis doet of met 

pensioen gaat. Of als hij/zij 25 jaar bij 

Sprank woont. Op een van de locaties 

is als symbool van zo’n jubileum een 

levensboom cadeau gegeven. Belangrijk 

zijn ook de vaste rituelen, bijvoorbeeld 

het gebed voor het slapengaan en 

het vieren van christelijke feestdagen. 

En er is buitengewoon veel behoefte 

aan rituelen rond diep ingrijpende 

gebeurtenissen zoals het overlijden  

van een medebewoner of ouder.  

Zo is er bijvoorbeeld een rouwdeken 

gemaakt voor een 

cliënt die herinnert 

aan haar moeder. Of 

een herinneringskastje 

waarin dierbare 

spulletjes komen die herinneren aan de 

overledene. Het kastje gaat open als er 

gesproken wordt over de overledene. 

Maar het gaat daarna weer dicht, om het 

gesprek hierover ook weer in te kaderen. 

In de kadertekst op pagina 6 zijn meer 

inspirerende voorbeelden te vinden. 

Zo maken we het geloof en andere 

abstracte begrippen samen concreet.

‘Onze bewoonster deed belijdenis, maar wilde niet voor 
in de kerk iets zeggen. Daarom werd door de kerk een 
film over haar gemaakt over wie ze is, hoe ze bij Sprank 
woont en wat ze gelooft. Daardoor kon ze belijdenis 
doen zonder dat het eng voor haar was.” - Begeleider 

Websites 

Enkele websites voor pastorale zorg 

en bijbelstudies staan hieronder, een 

volledige lijst vind je op de website 

van Sprank.

•  Methode voor onderwijs over 

geloof/belijdenis voor mensen met 

verstandelijke beperking: 

 www.geloof.nu

•  Stichting Opkijken biedt praktische 

werkvormen voor bijbelstudies: 

 www.opkijken.nl 

•  Bijbelstudies Bijzonder!: 

  www.follow-up.nu/bijzonder/ 

•  Bijbelse dagboeken voor mensen 

met een (licht) verstandelijke 

beperking: www.ibb.nu/

 bijzondere-mensen.html 
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Kort nieuws Handen wassen en lekker tutten

Studenten van het Alfa College in 
Hoogeveen zochten Sprank-locatie 
Schutsplein uit voor een opdracht die ze 
moesten doen voor school. En daar konden 
de bewoners van het Schutsplein mooi 
van profiteren, zeker toen het coronavirus 
uitbrak. De opdracht had te maken met het 
vak hygiëne en persoonlijke verzorging. 
Begeleider Inge Tromp vertelt: “Er werd een 
spel gedaan met handen wassen en nadien 
kon je met behulp van groen licht zien hoe 
goed je ze had gewassen. Vervolgens was 
er tijd om je haren te laten doen of je nagels 
te laten lakken. Al met al een leuke en 
gezellige ochtend!”

Beleven, bewegen en ontmoeten in Hardenberg

Vlasakkerstaete in Hardenberg heeft een beleef- en beweegtuin! De tuin 
is mede mogelijk gemaakt door steun van velen. We willen hen bedanken 
tijdens een feestelijke opening. In verband met het coronavirus is dat feest 
tot een nadere datum uitgesteld. 

Albert Stam 
nieuwe voorzitter 
raad van toezicht

Na bijna twaalf jaar is Wieb Boerma 
gestopt als voorzitter van de raad van 
toezicht bij Sprank en neemt Albert Jan 
Stam het voorzitterschap over. 
Hij heeft onder andere een achtergrond 
als directeur, organisatieadviseur en 
predikant. Hij gaat nog regelmatig voor 
in kerkdiensten. “Ik hoop dat ik met mijn 
kennis en visie kan bijdragen aan de 
verdere bloei van Sprank.” Albert Stam is 
getrouwd en vader van drie studerende, 
uitwonende kinderen. 

goed je ze had gewassen. Vervolgens was 
er tijd om je haren te laten doen of je nagels 
te laten lakken. Al met al een leuke en 
gezellige ochtend!”

Beleven, bewegen en ontmoeten in Hardenberg

Schommelen, spelen, sporten, 
tuinieren, een praatj e maken of 
rustig wandelen; in de beleef- en 
beweegtuin kan het allemaal. De tuin 
stimuleert om te bewegen en prikkelt 

de zintuigen. Het is een 
aanwinst voor de 

buurt. 

Behalve de organisaties Sprank, 
Baalderborg Groep en Stichting 
Prokino, maken ook buurtbewoners 
gebruik van deze tuin. Daardoor 
wordt het een plek waar mensen 
van verschillende leeftijden en 
achtergronden samen kunnen beleven, 
bewegen en ontmoeten.
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 Bedum Bedum 
De Steenuil

 Bergschenhoek  Bergschenhoek 
De Rozenhoek

 Buitenpost  Buitenpost 
Nieuw te openen locatie

 Bunschoten  Bunschoten 
De Boerderij

 Drachten  Drachten 
Nieuw te openen locatie

 Hardenberg  Hardenberg 
Vlasakkerstaete

 Weidebuurt  Weidebuurt 
De Lichtboei, Elzenlaan

 Hoogeveen  Hoogeveen 
Schutsplein

 IJsselmuiden  IJsselmuiden 
Nieuw te openen locatie

 Roden  Roden 
Bernhardpassage

Begeleiding aan huis: 
dat kan ook

Woon je zelfstandig of bij je 
ouders, maar heb je soms een 
steuntj e in de rug nodig? 
Een medewerker kan dan bij je 
thuis komen. Dat noemen we 
ambulante begeleiding. 
Je leert dan om je verder te 
ontwikkelen en je zelfstandigheid 
te vergroten. Kijk op de 
website in welke provincies we 
ambulante zorg geven.

De Steenuil 

Stap de leefkeuken 
van De Steenuil in 
Bedum binnen en je proeft de gastvrijheid van de 
bewoners. Er heerst een gezellige sfeer in het huis. 
De bewoners zoeken elkaar vaak op, maar lekker 
op jezelf zijn, moet ook kunnen. Zelfstandigheid 
en vrijheid staan voorop. De Steenuil staat midden 
in een woonwijk in Bedum, tegenover een groot 
grasveld. De woning heeft een mooie tuin en het 
centrum is dichtbij. Wie wordt onze 
nieuwe bewoner?

Meer weten over een van deze locaties? Kijk dan op stichtingsprank.nl
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 Open plaats 

Er is nog plaats!
Wil je graag zelfstandig wonen, met begeleiding van Sprank? 
Er zijn nog appartementen vrij! Op de volgende locaties zijn 

nieuwe bewoners van harte welkom:

Weidebuurt
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 Willemijn 

 ‘ Aardappels  ‘ Aardappels 
snijden, dat snijden, dat 
vind ik leuk.’ vind ik leuk.’ 

 Locatie in beeld: Vlasakkerstaete Locatie in beeld: Vlasakkerstaete  

Sprankel Magazine
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“Wanneer mijn dag geslaagd is?” 

daar hoeft Rianne, begeleider op 

de dagbesteding, niet lang over na 

te denken. “Wanneer iedereen op 

de dagbesteding iets heeft kunnen 

betekenen. En heeft kunnen doen wat 

bij hem of haar past. Dat kan iets nuttigs 

zijn voor de locatie, zoals handdoeken 

opvouwen. Maar er zijn ook deelnemers 

die de hele dag voor zich uit kijken. Dan 

kunnen een paar strepen op een vel 

papier al een hele overwinning zijn.” 

Sokken
Willemijn van de groep Robijn wil graag 

nuttig bezig zijn. Maar over sommige 

taken is ze heel duidelijk: “Ik hou 

niet van sokken sorteren.” Gelukkig 

is dat klusje zo geklaard. “Straks mag 

ik aardappels snijden in de keuken. 

Dat vind ik leuk omdat iedereen dan 

vanavond weer eten heeft. Soms 

bakken we cakes of taarten. Dat is 

helemaal leuk!” 

Vlasakkerstaete in Hardenberg is zo’n plek waar het nooit saai is. 
Buiten wordt hard gewerkt aan de nieuwe beleeftuin. 

En binnen wordt op de dagbesteding zinvol en passend werk 
gedaan, en ook nog eens zo duurzaam mogelijk. Iedereen die 

kan, werkt hier mee. Want aan het einde van de dag moet de was 
weer schoon zijn en het eten op tafel staan voor de 

veertig bewoners en veertien begeleiders. 

 Iedereen die kan,  Iedereen die kan, 
 doet mee  doet mee 

40 bewoners 8 woongroepen 4 dagbeste-
dingsgroepen

1 beleef- en 
beweegtuin

80 vieze  
sokken per dag

54 maaltijden 
per dag

Vlasakkerstaete in cijfers

11 
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Spiekers en moaten
“Dagbesteding Robijn is een 

productieve groep,” vertelt Rianne. 

“We maken pindaslingers, kaarten, 

letters en figuren van hout, taarten. 

We kunnen zelfs op aanvraag een 

hele lunch verzorgen. Maar we doen 

ook productiewerk voor organisaties 

in de buurt. Dat mag best wat moeite 

kosten, maar geen stress.” In de schuur 

timmeren Jaap en vrijwilliger Wybe 

nestkastjes. De rolverdeling is duidelijk: 

Jaap houdt de ‘spiekers’ vast en Wybe 

slaat met de hamer. Jaap geniet er 

zichtbaar van om met zijn ‘moat’ 

samen te werken. 

Dikke duim
Aan het einde van de middag is het een 

komen en gaan van mensen, taxibusjes 

en rolstoelen. Het werk zit erop. Op 

het grote krijtbord in de hal staat wat 

de pot schaft: aardappels, broccoli en 

kip. Marja en Rina staan in de keuken. 

Ze krijgen vanuit de gang een dikke 

duim of gemopper. “Het contact met de 

bewoners maakt ons werk erg bijzonder 

en waardevol,” vindt Rina. Beiden 

zijn onderdeel van het team Facilitair. 

Samen zorgen zij voor een schone 

locatie en eten op tafel. Rina: “Het 

mooie is dat cliënten ook veel doen 

in het huishouden: was opvouwen, 

smoothies maken, afwassen, koek 

snijden, vuile was ophalen, noem maar 

op. Iedereen die kan, doet mee.” 

Jaap en Wybe

timmeren nestkastjes,

die verkocht worden.

Rina en Marja 

zorgen voor lekker 

eten op 

Vlasakkerstaete.

De mannen van 

groep 9b rusten uit na 

een dag hard werken. 

Sprankel Magazine
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 Een Chromebook voor 

 de dagbesteding 

“Ik gebruik altijd mooie sierletters, daar hou 
ik van!” Lies vertelt over de e-mailtj es die zij 
verstuurt aan vrienden en familie. Sinds kort 
heeft de dagbesteding in Hardenberg een 
Chromebook. Geschonken door de Vrienden 
van Sprank!

Om de week kunnen de vrienden, gastgezinnen en 
familie een e-mail van Lies verwachten. “Want dan 
typ ik zelf een mailtj e. Riemy (begeleider) helpt mij 
met versturen.” De Chromebook biedt uitkomst voor 
alle deelnemers van de dagbesteding. Je kunt het 
toetsenbord en de muis gebruiken om te typen, maar 
het apparaat heeft ook een touchscreen. En dat is 
handig, want een muis is soms lastig te gebruiken. 
Wel zo gemakkelijk als deelnemers een spelletj e 
willen doen of een video willen kijken. 
Lies is enthousiast: 
“We doen ook 
weleens een 
puzzeltj e, of we kijken 
filmpjes. Ik vind 
het leuk om Omrop 
Fryslân te kijken. Ik 
kom uit Friesland, 
dus ik kan het goed 
verstaan, hoor.”
Bedankt, Vrienden 
van Sprank! 

Wilt u doneren aan Sprank? 
Scan de QR-code of maak
uw gift over via 
NL90 RABO 0118 716 638. 
Alvast bedankt! Meer lezen: 
www.vriendenvansprank.nl

Vrienden van Sprank

Duurzaamheidschallenge

Alle woongroepen, de dagbesteding en het 

team facilitair van Vlasakkerstaete gaan de 

uitdaging aan: een “challenge” om duurzamer 

te leven! In totaal doen zeven locaties van 

Sprank mee aan de duurzaamheidschallenge. 

Dianne Sens, een van de coördinerend 

begeleiders, is enthousiast: “Ik vind dat we 

allemaal wat kunnen bijdragen om goed 

voor deze wereld te zorgen. Zeker als grote 

locatie kunnen we veel winst behalen! 

Tijdens een brainstorm kwamen allerlei 

ideeën voorbij: van zonnepanelen tot een 

geit die het groene afval eet. We gaan nu 

eerst aan de slag met afval verminderen. 

Door bewuster inkopen te doen en door afval 

te scheiden. De dagbesteding gaat kippen 

houden en we gaan oplaadbare batterijen 

gebruiken voor onze elektrische deuren. 

Dat scheelt zeshonderd weggooibatterijen! 

De dagbesteding zorgt voor het opladen 

en vervangen. De challenge heeft meer 

verbinding op deze grote locatie tot gevolg. 

Maar ook meer samenwerking met de 

kinderopvang hiernaast. Want daar gaan we 

ook glas inzamelen. Daarnaast zijn we vaak in 

de buurt te vinden met onze papierprikkers. 

We zijn er trots op dat we ook op deze 

manier van betekenis mogen zijn in de buurt!”

    13 



Corrie Verdoes (65) is de eerste cliënt van 
De Boerderij in Bunschoten 
Op De Boerderij werken Zorg- en 
Wooncentrum De Haven en Sprank samen in 
de zorg voor mensen die een verstandelijke 
beperking én dementie hebben. 
Corrie straalt en is hier duidelijk overgelukkig. 
Ze heeft een vrolijke kamer waarin alles haar 
lievelingskleur ademt: roze! Waarom ze het 
hier fijn vindt? ‘De leiding’, is haar antwoord, 
en: ‘Het bed is lekker’. 
Het gezinsvervangend tehuis waar Corrie 
hiervoor verbleef was niet ingesteld op 
mensen met dementie. Corrie: “Ik ben blij 

dat ik nu hier woon. We waren daar met veel 
meer.” En inderdaad is in De Boerderij plaats 
voor maximaal acht cliënten, waardoor er veel 
individuele aandacht is. 
Corrie vertelt dat er veel activiteiten zijn waar 
ze van houdt, zoals bakken, spelletj es doen, 
bijbelstudie, dansen in de beweeggroep, 
knutselen, puzzelen en muziek maken. Corrie 
is dol op zingen: ‘Jezus is de goede herder’ - 
ze zingt alle coupletten, en eindigt met: ‘brengt 
mij veilig naar de stal’. In het geval van Corrie 
heel toepasselijk, al is in De Boerderij geen 
stal te bekennen; de naam verwijst naar het 
boerendorp dat Bunschoten van oorsprong is.

Corrie kijkt me aan, stelt vast dat ik goed volk ben en toont een 
brede glimlach. ‘Wil je mijn kamer zien?’ Spontaan pakt ze mijn 
hand en neemt me vol trots mee naar haar kamer. 

 De Boerderij:  De Boerderij: 
 veilige plek voor  veilige plek voor 
 cliënten met dementie  cliënten met dementie 

De Driehoek

Sprankel Magazine

14



Te
ks

t: 
T

he
a 

W
es

te
rb

ee
k 

 • 
 B

ee
ld

: C
ar

la
 M

an
te

n

'Dit is een concept 
dat landelijke 
bekendheid verdient'

Cobie van Beelen-Verdoes (61) is 
de zus van Corrie
“Ik ging vanuit Bunschoten wel twee of 
drie keer per week naar Corrie in Zuid-
Holland. Maar in die instelling kon zij niet 
meer de zorg krijgen die ze vanwege haar 
dementie nodig had. De groep was groot, 
Corrie kreeg te veel prikkels. Het gebouw 
werd voor haar onoverzichtelijk.
Ik ben opgelucht dat Corrie nu bij Sprank 
woont. Corrie is diabetespatiënt, heeft al 
een paar keer iets gebroken. Nu hoeven 
we niet meer naar de huisarts of de 
fysiotherapeut, want die zijn aan De 
Haven verbonden. De tandarts, de kapper, 
alle medewerkers hier weten hoe ze met 
dementie om moeten gaan. Ik vind het ook 
heel belangrijk dat Sprank christelijk is: 
bidden, zingen, een kerkdienst. Het is een 
heerlijke en veilige plek voor Corrie.”

Annemieke Heek-Koelewijn (47) is 
begeleider van Corrie
Annemieke weet hoe het is als cliënten 
met dementie geen eigen plek hebben. 
“Ze lopen weg of vallen van de trap, 
kortom: het is niet veilig. Je hart breekt 
als je zo’n cliënt moet laten gaan naar 
een gespecialiseerde instelling, waarvan 
er maar weinig zijn in Nederland. In 
een reguliere gesloten afdeling van een 
zorgcentrum mengt het ook niet goed.”
Annemieke legt uit waarom de cliënten 
wel passen op De Boerderij: “Hier hoeven 
ze geen doelen meer te bereiken. Er 
is geen werk of dagbesteding, er zijn 
geen verplichte taken. Je ziet de stress 
afnemen. Er is tijd en rust, veiligheid en 
gespecialiseerde medische zorg.” 
Er zullen straks ook leefcirkels komen, 
zodat de bewoners zich vrij kunnen 
bewegen richting bijvoorbeeld de 
brasserie of de beleeftuin van De 
Haven. De samenwerking tussen beide 
instellingen is een mooi concept dat 
landelijke bekendheid moet krijgen, 
vindt Annemieke. “Want er zullen in de 
toekomst steeds meer cliënten met een 
verstandelijke beperking én dementie 
komen.” 
Er is in De Boerderij nog plaats voor 
nieuwe cliënten. 

Annemieke: “Ik vind de samenwerking 
tussen begeleiding, cliënt en familie heel 
waardevol. De familie kent de cliënt het 
beste. Door de aanvullingen van Cobie 
kunnen we de best mogelijke zorg en 
begeleiding aan Corrie bieden.”

Cobie: “Er wordt goed naar ons en naar 
Corrie geluisterd en geprobeerd om aan alle 
wensen tegemoet te komen. Zo mag Corrie 
bijvoorbeeld iedere week in bad omdat ze 
daar zo van geniet. Er is altijd tijd als ik iets wil 
overleggen. En we worden iedere dag van alles 
op de hoogte gehouden via Plancare.”
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Daarom werk ik in de zorg
Werken in de zorg... personeelstekort, 
computerwerk, wisselende collega’s... 
is het nog wel te doen? Toch zijn er ook 
mensen die juist kiezen voor dit beroep. 
Wat inspireert hen om dit te doen?

Werken bij Sprank

 Henrike Duijst 
Begeleider in Bunschoten, 
locatie Urk

Waar word je blij van in 
je werk? 
Als ik een ‘moeilijke’ avond met 
een cliënt achter de rug heb en 
bij het naar bed brengen aan 
haar vraag: ‘Wil je een kus, een 
knuffel of een high five?’ en als 
ze dan zegt: ‘Een kus, want ik 
vind je lief’.

Wat vind je moeilijk in 
je werk?
‘Nee’ zeggen en grenzen stellen.

Waar ben je trots op in 
je werk?
Na zoveel jaar weer naar school 
om begeleider-C te worden! 

 Dorien Steensma 
Begeleider in Zwolle, 
locatie Reysigerweg

Wat is er mooi aan je werk?
De zorg is niet alleen geven, ik krijg er ook zoveel 
voor terug. Ik word echt gezien door de bewoners. 
Ze kunnen mij ook een spiegel voorhouden. Als 
ik me onduidelijk uitdruk, krijg ik dat terug en dan 
denk ik: ‘Inderdaad, wat zeg ik nu eigenlijk?’ 

Is in het weekend werken erg? 
Nee hoor! Samen met de bewoners vieren we het 
weekend. Boodschappen doen, rondje wandelen 
of fietsen, lekker ploeteren in de moestuin, samen 
een lekkere koek bakken voor de zondag: we 
maken er iets gezelligs van! 

Waar ben je trots op in je werk?
Op mijn bewoners. Bijvoorbeeld als iemand het 
moeilijk vindt om zijn gevoelens te uiten, en 
toch naar je toe komt en z’n verhaal doet. Laatst 
reserveerde een bewoner voor het eerst helemaal 
zelf via internet een Wmo-taxi. Super! 

Sprankel Magazine
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 Elvis Sabina  Elvis Sabina 
Begeleider in Assen, 
locatie De Ransuil

Waar word je blij van in je werk?
Een luisterend oor en nabijheid bieden, 
zorgen voor die glimlach. Mensen zo 
kunnen helpen, dat geeft mij voldoening.

Door liefdesverdriet van een vriend 
ging je werken in de zorg…
Dat klopt. De verkering van een vriend 
ging uit. Hij vroeg mij ten einde raad 
advies. Dat advies heeft hij opgevolgd en 
het kwam weer goed tussen hem en zijn 
vriendin! Dat gaf mij zo’n warm gevoel 
dat ik dacht: van mensen helpen wil ik 
mijn beroep maken.

Waarom juist Sprank?
Als christen vind ik het belangrijk 
dat mensen de goede boodschap 
meekrijgen. Wij hebben het in De 
Ransuil vaak over het geloof. We bidden 
samen, lezen uit de Bijbel en horen dan 
van sommige senioren wat ze van een 
bijbelverhaal vinden. Prachtig toch?

Als man werkzaam in de zorg…
Ik ben in mijn omgeving geen
uitzondering. Mijn beste vrienden werken 
ook in de zorg.
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 Marthy Koop  Marthy Koop 
Coördinerend begeleider 
in Sappemeer, 
locatie De Arendsvleugel

Je werkt al 22 jaar bij Sprank.
Sprank is een kleine organisatie met 
een bepaalde warmte waarbij ik me als 
medewerker prettig voel.

Wat maakt je werk interessant?
Het is veelzijdig: we hebben als 
teamleden een uitgebreid takenpakket en 
doen veel verschillende dingen.

Wat vind je moeilijk in je werk?
Soms komt er veel verantwoordelijkheid 
op je af. Dat vind ik enerzijds mooi, 
uitdagend en soms ook moeilijk, 
bijvoorbeeld als het gaat om ethische 
kwesties. We zoeken dan als team 
samen met de gedragsdeskundige en de 
verwanten naar een goede begeleiding 
van de cliënt. Het geeft een voldaan 
gevoel en het is waardevol om samen in 
die Driehoek oplossingen te zoeken.

Wat is er mooi aan je werk?
Soms ga je echt met elkaar de diepte 
in. Het is fijn dat je als team, naast de 
professie die je hebt, ook de dingen 
bij God neer kunt leggen en Hem om 
wijsheid en inzicht kunt vragen. 
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Ester met ‘Kuif’
Ester Boer heeft een valkparkiet “Kuif” op haar kamer, waar 
ze erg aan gehecht is en waar ze veel mee praat. Deze foto is 
gemaakt in de Orchideeënhoeve, waar Ester ook weer geniet van 
de parkiet. Ester is 47 jaar en woont al bijna 25 jaar bij Sprank. 
Ze heeft een heel mooi plekje in de Stadssingel in Assen, waar 
ze samen met Kuif woont. Ester werkt vier dagen in de week bij 
iWerk, de sociale werkplaats in Assen.

In de vorige Sprankel plaatsten we een oproepje: 
‘Stuur ons een leuke foto in van jezelf samen met je 
huisdier’. De redactie ontving deze mooie inzendingen!

Bespeel je een instrument?
In de volgende Sprankel wil de redactie graag foto’s afdrukken 
van een cliënt met een muziekinstrument. Heb je zo’n foto 
of wil je er eentje maken (op minimaal 1 MB)? Mail deze naar 
t.westerbeek@stichtingsprank.nl, met vermelding van de naam 
van de bewoner, woonplaats, leeftijd en een korte toelichting. 
De redactie maakt een selectie van de inzendingen.

Paardengroet 
van Jessica
Deze foto is van Jessica van der 
Lingen. Ze woont in Hart van 
Vathorst in Amersfoort. 
Ze schrijft:  “Ik werk drie dagen 
in de week met paarden, met 
veel plezier.”

Kip, ik heb je!
Dit is Michiel van der 
Burgh. Hij schrijft: “Ik woon 
op Parel-Staete in Putten. Ik 
werk vier dagen in de week 
bij pluimveebedrijf Torsius 
in Putten. Ik heb het erg 
naar mijn zin bij de kippen 
en met het verzorgen van 
de beesten.”

 In beeld 

Dierenliefhebbers
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‘Sprankel’ is een uitgave van Stichting Sprank, 
christenen met hart en zorg voor mensen 
met een beperking. 
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0321-312 684

Wilt u eenmalig een bijdrage geven? 
Uw gift is welkom op rekeningnummer NL90 
RABO 011 87 16 638 t.n.v. Stichting Vrienden 
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Vul online een aanmeldformulier in op 
vriendenvansprank.nl.

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

Wilt u de Sprankel niet meer ontvangen?
Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar 
info@stichtingsprank.nl.
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0592 340 645
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Column

 Duurzaam doen  Duurzaam doen 

Een goed moment om bij cliënten aan te 
schuiven, is het koffie-uurtj e. Precies op tijd 
kom ik aan in Hardenberg. Tot mijn verrassing 
krijg ik de vraag op welke manier ik hier 
gekomen ben. “Met de auto,” zeg ik opgewekt, 
maar daarmee is de kous niet af. “Wat zit erin?” 
“Diesel,” antwoord ik een beetj e verbaasd. ”
O, dat vind ik echt jammer,” krijg ik als reactie. 
“Dat vind ik niet goed voor de schepping.”

Een mijlpaal! Een cliënt die de bestuurder bevraagt op 
dit onderwerp! Ik voel me er eerlijk gezegd een beetj e 
verlegen mee. En ik zeg als uitvlucht dat ik niet zomaar 
geld heb voor een nieuwe wagen. Daarop knikt de hele 
tafel begripvol. Maar het laat me niet los...

Kleine verbeteringen
Klimaatverandering heeft een grote invloed op de 
gezondheid van mensen. In een Green Deal hebben we 
als zorginstellingen met elkaar afspraken gemaakt om 
de zorg duurzamer te maken. Die keus levert op dat de 
cliënten gepaste zorg ontvangen, zorgverleners een 
betere werkomgeving krijgen én dat de zorg minder 
milieuvervuiling veroorzaakt. 
Wat betekent dat concreet bij Sprank? Minder 
afval: denk aan eten, en verantwoord gebruik van 
medicijnen en incontinentiemateriaal. Duurzame 
bouw, minder energieverbruik en op de locaties de 
duurzaamheidschallenge (zie p. 13). Daarbij zoeken 
we naar kleine verbeteringen. 

Op het hoofdkantoor vergaderen we papierloos en 
drinken we de hele dag uit hetzelfde kopje. Daarbij 
willen we ons niet blindstaren op wat nog niet voor 
elkaar is, maar doen we wat haalbaar is. Daar kan 
ik na die ervaring in Hardenberg dus mooi zelf 
mee beginnen…

Anne Westerduin - de Jong, 
raad van bestuur



Deze Sprankel werd samengesteld voordat het 
coronavirus uitbrak. In al het verdriet dat deze 

ziekte heeft veroorzaakt, vestigen we onze hoop 
op Jezus, die leven geeft en alles nieuw maakt.

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Uit: Opw. 832


