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Het liefst zou Elsbeth van der Molen (37) 
de hele dag spelle� es en puzzels doen op 
de braintrainer. Deze computer maakt het 
net zo moeilijk voor je als bij je past. 
Maar… Elsbeth kan ook veel andere dingen. 

Elsbeth woont in de Kameleon in Leens. Ze werkt 

op de dagbesteding van Fraam in Middelstum. 

Ze doet haar werk volgens een vast programma. 

Huishoudelijke klussen, daar is ze goed in! 

Daarbij is een vast patroon heel belangrijk voor 

haar. Onverwachtse dingen, daar houdt ze niet 

van. Als ze gaat stofzuigen en dweilen, dan doet 

ze dat altijd stipt op dezelfde tijd. Ze werkt heel 

zelfstandig. Zwaaien
Elke ochtend en elke middag maakt Elsbeth een 

wandeling door het weidse Groningse land. 

Daar geniet ze van. Lekker zwaaien met de 

armen. Het wandelen heeft ze nodig om alles in 

haar hoofd weer even op een rijtje te krijgen. 

Als alles volgens een duidelijk stramien 

verloopt, dan gaat het goed met Elsbeth. 

De begeleiders zijn heel blij met Elsbeth en 

al het werk dat ze doet. 

Te
ks

t: 
T

he
a 

W
es

te
rb

ee
k 

(m
et

 d
an

k 
aa

n 
M

aa
ik

e 
K

oo
rn

 e
n 

Ja
n�

 e
 S

ik
ke

m
a)

 B
ee

ld
: K

ee
s 

M
ui

ze
la

ar

22  Er is nog plaats!

23  Vrienden van 
 Sprank doneren 
 snoezelruimte 

24  Voorproe� e van de 
Sprank-kalender

4
Onze 
vrijwilligers

'Zij betekenen 
alles voor ons'

10
Het sprookje 
van Haren:

Marijn: ‘Ik ben 
hier veel 
zelfstandiger 
geworden’

20
Zo muzikaal 
en creatief 
zijn wij!

3 Helemaal jezelf:
  Elsbeth in 
 't Groningse land

8  Sprank en corona

13 Nieuw� es van Sprank

14 Locatie Assen:
 'Ik zie de bewoners 
 zich ontwikkelen'

17 Column Anne Westerduin

18  Cliëntvertrouwens-
personen stellen zich voor

19  De cliëntenraad en het 
 belang van meepraten

Inhoudsopgave

2

Helemaal jezelf

Elsbeth geniet van 
't Groningse land 

Tot rust komen in 

de weidse verten

Fanatiek op de 

braintrainer

Legpuzzels maken, 

ook een hobby 

van Elsbeth

Het sprookje 
van Haren:

Marijn: ‘Ik ben 

zelfstandiger 

18

19
 belang van meepraten

Sprankel MagazineSprankel Magazine

3 



Vol enthousiasme stormt Liesbeth de 

huiskamer binnen en begroet als eerste 

hond Dex. Liesbeth is gek op het dier. 

Daarna omhelst ze haar gastouders. 

Meteen loopt ze naar de keuken om 

ko�  e te maken. Liesbeth is hier duidelijk 

kind aan huis.

Dik en Ada Zomer vormen niet zómaar 

een gastgezin; zij stellen al 36 jaar hun 

huis open voor Liesbeth van der Veen. 

En zij zijn ook nog eens van ongeveer 

dezelfde leeftijd als deze Sprank-cliënt. 

“Liesbeth is een soort zusje van me,” 

knikt Dik. Hoe zit dat? 

“Mijn ouders waren eigenaars van 

camping De Oldemeyer in Hardenberg, 

later zijn wij in de zaak gekomen. 

Liesbeth en haar moeder kampeerden 

in de vakanties vaak bij ons. Toen Ada 

en ik trouwden en kinderen kregen, 

liep Liesbeth achter de kinderwagen en 

speelde zij met onze ukkies. Ze is heel 

goed met kinderen.”

Klik
Toen haar moeder ziek werd, kwam 

Liesbeth op de Sprank-locatie Elzenlaan 

in Hardenberg wonen en werden Dik 

en Ada gastgezin. Sinds die tijd reed 

Liesbeth elke dag op de fi ets naar 

de camping. 

Ada: “Het was bij ons een komen en 

gaan van campinggasten en onze zes 

kinderen en hun vriendjes. Liesbeth 

genoot van de gezelligheid. Ze was deel 

van het gezin.”

In 36 jaar is er veel gebeurd. Liesbeth 

verloor haar moeder, broer en 

schoonzus. Ada: “Haar twee zussen zijn 

ook belangrijk voor haar, maar wonen 

ver weg, dus het is fi jn dat ze bij ons haar 

verhaal kwijt kon en kan. Ik heb altijd een 

klik gehad met mensen zoals Liesbeth. 
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Dik en Ada Zomer zijn 
al 36 jaar gastgezin

Vrijwilligers: Sprank zou niet zonder kunnen! 
Zo’n zevenhonderd mensen zetten zich belangeloos 
in voor onze cliënten en/of locaties. We kunnen 
ze helaas niet allemaal in het zonne� e zetten. 
Maar in Dik en Ada Zomer en in Piet van der Burg 
bedanken we alle vrijwilligers van Sprank.

Reportage

Dit doen onze vrijwilligers

Met de cliënt:

•  Spelletje doen

•  Voorlezen

•  Wandelen/fi etsen

•  Zwemmen

•  Bibliotheekbezoek

•  Catechisatie/bijbelstudie geven

•  De weeksluiting verzorgen

•  Gezellig samen iets drinken

•  Samen koken

•  Samen een activiteit ondernemen, 

bijvoorbeeld naar de stad

•  Vervoer naar huisarts, 

ziekenhuis, kerk

Op de locatie:

•  Extra handen bij uitstapjes 

•  (Reparatie-)klusjes verrichten

•  Ko�  e/thee schenken

•  Tuinonderhoud

•  Bloemen verzorgen

•  Huis versieren met verjaardagen, 

Kerst/Pasen

•  Assisteren bij een creatieve 

middag/avond
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Mijn ouders hebben mij dat zo geleerd. 

Ik heb zelf ook een broer met een 

beperking. Ieder mens is volwaardig voor 

de Here God.” 

Tweede thuis
Nienke Kelder is begeleider bij Sprank. 

“Wij hebben op de Elzenlaan gelukkig 

een aantal gastgezinnen, al kunnen we 

altijd meer vrijwilligers gebruiken. Die zijn 

enorm belangrijk voor ons. Zij komen toe 

aan activiteiten waarvoor wij geen tijd 

meer hebben. Gastgezinnen betekenen 

zoveel: zij verruimen de leefwereld en 

het sociale netwerk van onze bewoners. 

Zo krijgen onze cliënten niet alleen liefde 

en aandacht van de begeleiding, maar 

ook van andere mensen die om hen 

geven. Als cliënten ziek zijn sturen deze 

vrijwilligers een kaartje of komen op 

ziekenbezoek. Ze bieden een plek waar 

de bewoners welkom zijn, er wordt naar 

hen geluisterd, ze kunnen ernaartoe voor 

een kopje ko�  e, een praatje. Zeker als 

de familie verder weg woont, fungeren 

gastgezinnen als een tweede thuis. 

Voor de begeleiders en de bewoners 

betekenen vrijwilligers alles. Ik hoop 

dat we ze nog heel lang kunnen 

behouden.”

Tuinvrijwilliger Piet van der Burg
Bij Sprank zijn verschillende soorten 

vrijwilligers: het maatje van een cliënt, de 

vrijwilliger gekoppeld aan de locatie, de 

oproepvrijwilliger of de vrijwilliger voor 

praktische klussen. Piet van der Burg is 

tuinvrijwilliger op De Handpalm in Berkel 

en Rodenrijs. Zestien jaar geleden was 

zijn buurman Egbert Muis daar manager. 

Toen het nieuwe gebouw er kwam 

zei Piet tegen Egbert dat hij wel wilde 

helpen met het aanleggen van de tuin. 

Zo is Piet een aantal uren per week, 

en dat al die jaren lang, te vinden in de 

tuin van De Handpalm. Hij heeft geen 

bijzondere a�  niteit met mensen met 

een beperking, noch met Sprank of het 

christelijk geloof. “Waarom ik dit dan 

toch doe? Ik vind het gewoon leuk. Ik 

wil natuurlijk ook dat die tuin netjes blijft. 

Enne… je wilt toch ook wat doen voor de 

maatschappij, om mekaar te helpen.”

Vanuit je geloof wil je er zijn voor een 

ander, ook voor deze medemensen.” 

Intussen heeft Liesbeth haar kopje leeg. 

Ze mag mee om de hond uit te laten. 

Ze straalt van plezier: ‘Brave hond’. 

Samen stoeien ze om de bal. Thuis-

gekomen zet Liesbeth de tv aan en 

bladert in de krant. “Elke keer hetzelfde 

ritueel," glimlacht Ada. “We kletsen wat, 

drinken ko�  e – Liesbeth pakt alles zelf, 

want ze is hier niet op visite, maar thuis –

of laten de hond uit. Ze loopt ook altijd 

even naar de vissen in de vijver en naar 

de kamer van onze zoon Derk. Het uur 

is zo om. Zondags gaat ze mee naar de 

kerk en blijft ze meestal eten.”

Heerlijk mens
“We hebben veel leuke dingen met haar 

meegemaakt,” vertelt Ada Zomer met 

warmte in haar stem. “Liesbeth is gek op 

zoetigheid en ze let er goed op dat we 

gebak voor haar bewaren als er 

iemand jarig is geweest. 

Ik weet nog dat ze op 

een zomerdag een ijsje 

at en opeens een tand 

kwijt was, we hebben 

daar zo om gelachen! 

Het is zo’n heerlijk mens, 

heel puur in haar blijdschap 

en verdriet. Echt een Koningskind. 

We genieten van haar. Ze is bij ons 

altijd welkom.”

De corona-lockdown was dramatisch, 

vertelt Dik, want toen kon Liesbeth niet 

meer komen, alleen maar videobellen. 

“Wel gingen wij geregeld een stukje 

met haar wandelen.” Gelukkig is het 

weer mogelijk dat Liesbeth een keer 

per week naar haar gastgezin kan gaan. 

Dik: “En twee keer per week kunnen we 

beeldbellen. Dan zit ze precies op tijd 

klaar, je kunt er de klok op gelijk zetten,” 

lacht hij. “Liesbeth is niet meer uit ons 

leven weg te denken.”

Dik en Ada hebben in de afgelopen jaren 

meer mensen met een beperking over 

de vloer gehad. Dik: “Ik vind dat heel 

vanzelfsprekend. Je doet het vanuit 

je hart. Je deelt met hen een lach en 

een traan, zoals je dat doet met je 

eigen familie. 

Uit het Sprank-vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers doen werk dat is gericht 

op het bevorderen van het welzijn van 

cliënten. Ze verrichten dus in principe 

geen medische, verpleegkundige of 

verzorgende handelingen die een 

professionele deskundigheid vereisen. 

Vrijwilligers kunnen altijd terugvallen op 

hun contactpersoon bij Sprank.

De Sprank-vrijwilliger
Sprank heeft een groot aantal 

vrijwilligers, circa zeven-

honderd. Het merendeel is 

vaste vrijwilliger, zij zetten zich 

op jaarbasis voor meer dan 50 uur in 

ten behoeve van de cliënt en/of locatie. 

Daarnaast heeft bijna iedere locatie 

nog kerkvrijwilligers. Zij halen en/of 

brengen een cliënt van Sprank of zitten 

ernaast in de kerk. De gemiddelde 

vrijwilliger bij Sprank is 50 jaar of ouder, 

de verhouding man/vrouw is 40/60.

Bron: Jaarbericht 2019

Ook vrijwilliger 
worden?

Kijk op stichtingsprank.nl/
vrijwilligerswerk

'Vrijwilligers betekenen alles voor ons'
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 Sprank en corona 

Geen dagbesteding? Toch actie!
Het sluiten van de dagbesteding vanwege corona betekende veel voor de 

woonlocaties. Bewoners waren opeens overdag allemaal thuis. Hoe houd je 
het gezellig met elkaar en hoe breng je de dag op een leuke, zinvolle manier 

door? Met hulp van de creatieve collega’s van de dagbestedingslocaties 
ontstonden al gauw allerlei ideeën. Een selectie.

Vlaggen en slingers
In het atelier van Hart 
van Vathorst werd een 
productielijn opgezet voor 
het maken van vlaggenlijnen 
van stof en jute en leuke 
gepersonaliseerde 
sleutelhangers. 
Deelnemers van Fraam 
maakten op bestelling vrolijke 
mini-slinger� es die je als 
verrassing naar iemand kon 
laten versturen.

Zakjes vol liefde
Afscheidscadeau� es voor 
meesters en juffen, ‘zakjes vol 
liefde’ voor ouders, tasjes vol 
groe� es voor buren en zelfs 
vakantieverrassingspakketten 
voor begeleiders: met veel 
zorg en plezier werkten 
de bewoners in Berkel en 
Rodenrijs en Hardenberg aan 
deze verrassingen. 

Schilderen
Samen een schilderij maken 
geeft veel voldoening. In de 
huiskamer van De Briljant 
in Zuidhorn hangt nu een 
kleurrijk bloemenkunstwerk. 
In het schilderij dat de 
bewoners van de Elzenlaan 
met elkaar maakten werd het 
corona-teken� e verwerkt 
als herinnering aan deze 
bijzondere tijd. 

Muziek
Er werd gedanst, muziek 
gemaakt, meegedaan met 
Nederland in Beweging. Ook 
de Wii-spelcomputer of een 
spelle� e Kubb zorgden voor 
veel afleiding en plezier. 

Koken en bakken
In veel locaties rook het 
heerlijk. In Bunschoten 
houden de bewoners 
van bakken. Soep maken 
doen ze ook graag. En aan 
de Reysigerweg werden 
brownies gebakken voor 
eenzame Zwollenaren. 

Bouwen
Enkele bewoners in Bedum, 
en ook in Zwolle, leefden zich 
uit met Lego en maakten met 
veel precisie en concentratie 
de mooiste bouwwerken! 
Daar was nu alle tijd voor! 
Een bouwbedrijf bracht 
gratis hout naar locatie De 
Buitenhorst in Haren, zodat 
de bewoners hun eigen 
tuinbank konden maken.

Buitenklussen
Bewoners in Berkel en 
Rodenrijs gaven hun 
wandeling een extra 
accent; gewapend met 
papierprikkers trokken ze 
eropuit. Milieubewust, en de 
buurt mooi opgeruimd! Auto’s 
wassen, tuinonderhoud, 
klusjes en houtkloven, 
bewoners in Hardenberg 
boden hun diensten aan 
in de buurt, uiteraard alles 
coronaproof!

 Een bouwbedrijf 

 bracht hout, 

 zodat de bewoners 

 een tuinbank 

 konden maken. 

Oproep
Nog niet alle dagbestedingslocaties zijn weer 
open. Dat vraagt nog steeds veel creativiteit van 
de woonbegeleiders. Leuke ideeën, inpak- en/of 
sorteerwerk zijn welkom. Neem contact op 
via info@stichtingsprank.nl.

 Vrolijke 

 slingertjes  Bloemenkunstwerk van 

 beschilderde dennenappels

 Verrassingstasjes 

 Verrassingspotten 
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De Driehoek

Er was eens… een jonge vrouw die ging verhuizen naar de 
parel van het Noorden: Haren. Het klinkt als het begin van een 
sprookje, en dat past ook wel bij Marijn Leegstra. 

Het sprookje van Haren

Marijn is een groot fan van de Efteling. 
Deze waaghals stapt in elke attractie! En 
ze zette vorig jaar de stap om op zichzelf 
te gaan wonen. Maar alleen is ze niet, met 
huisgenoten die goede vrienden werden. 
Én met konijn Macho, haar Vlaamse reus, 
die in de tuin zijn eigen paleisje heeft.

Marijn Leegstra: 
“Ik kende Haren al 
goed, want mijn oma 
woont hier in de buurt. 
Nu ik hier woon, ga 

ik ook zelf naar mijn oma toe. Ik ben 
veel zelfstandiger geworden. Ik ga zelf 
wandelen en boodschappen doen. Dat 
deed ik niet toen ik nog thuis woonde.
Ik eet meestal alleen in mijn appartement, 
want op de groep vind ik het te druk. 
Ik ben wel blij met mijn huisgenoten, hoor! 
Veel van hen zijn goede vrienden 
geworden. Vanavond hebben we een 
gezellige avond, met een drankje en 
een spelle� e. Superleuk!
Met de begeleiders kan ik het ook goed 
vinden. En met mijn persoonlijk begeleider 
Margriet had ik meteen een klik. Als iets 
niet goed gaat, bel ik mijn moeder, maar 
steeds vaker praat ik met Margriet. Zij 
ging laatst ook met mij mee naar een 
datingbureau. In het weekend ga ik nog 
wel vaak naar mijn vader of moeder. Ze 
wonen allebei in Groningen, heel dichtbij.
Mijn werk is ook dichtbij, bij De 
Mikkelhorst. Dat is een zorgboerderij waar 
ik de dieren verzorg. En gelukkig mocht ik 
hier een huisdier. Ik zorg heel goed voor 
hem en knuffel hem elke dag.”

Karen Huizing, 
moeder van Marijn: 
“De eerste 22 jaar van 
haar leven woonde 
Marijn bij ons: de helft 

van de week bij haar vader en de helft 
van de week bij mij. Na een aantal jaren 
kwamen we erachter dat de ontwikkeling 
van Marijn anders ging dan bij andere 
kinderen. We hebben veel begeleiders 
thuis gehad. Vaak hoorden we dat we het 
goed deden, en dat ze geen hulp konden 
bieden. Terwijl we soms echt iemand 
nodig hadden om mee te overleggen. 
Tijdens het eerste gesprek met Sprank 
werd ik al gerustgesteld. De begeleider 
had alleen nog maar het dossier van 
Marijn gelezen en begreep al wat Marijn 
nodig heeft. Ik wist dat het goed zou 
komen. Maar het was ook spannend, want 
er was per dag maar zo’n anderhalf uur 
begeleiding voor haar ingepland. Terwijl ik 
thuis altijd 24/7 beschikbaar was. 
Het is een wonder dat het nu zo goed 
gaat met Marijn. In het begin belde ze 
mij dagelijks om verslag te doen van 
welke begeleider te streng was of wat er 
was gebeurd op de zorgboerderij. Maar 
tegenwoordig is dat minder vaak. Ze praat 
nu ook met de begeleiding om alles te 
verwerken wat er die dag is gebeurd.
We zijn heel blij dat we voor Sprank 
hebben gekozen. Er werken heel integere 
mensen. Afspraak is afspraak en er is veel 
openheid. Ik merk aan alles dat het een 
christelijke organisatie is.”

‘ Tijdens het eerste gesprek 
met Sprank werd ik al 
gerustgesteld’

verwerken wat er die dag is gebeurd.
We zijn heel blij dat we voor Sprank 
hebben gekozen. Er werken heel integere 
mensen. Afspraak is afspraak en er is veel 
openheid. Ik merk aan alles dat het een 
christelijke organisatie is.”
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Tom Leegstra, 
vader van Marijn:
“Toen Marijn ouder 
werd, gingen we 
nadenken over een eigen 

woning voor haar. Een plek in de bossen 
bij Appelscha leek mooi, maar bleek toch 
helemaal niet aan te sluiten bij wat Marijn 
nodig had. Waar ze nu woont heeft ze 
zoveel meer kansen om op te bloeien. 
Het begon al met het inrichten van het 
appartement. Ze was heel duidelijk in wat 
waar moest staan. Wie zijn wij dan om 
daar iets van te vinden? We vinden het 
belangrijk dat Marijn een eigen mening 
heeft, dus we laten haar zo veel mogelijk 
haar eigen keuzes maken. Het is mooi om 
te zien dat zeggenschap van bewoners ook 
hoog in het vaandel staat bij Sprank.”

Margriet Gunnink, 
persoonlijk begeleider 
van Marijn:
“Marijn is een jonge 
vrouw die goed 

weet wat ze wil, met een krachtige 
persoonlijkheid. Ze heeft ook haar eigen 
hobby’s. Ik vind het een eer dat Karen 

en Tom de zorg voor Marijn aan 
ons overlaten. 
Als enig kind heeft Marijn altijd veel 
aandacht gehad. Ons team heeft haar 
ouders nodig als ervaringsdeskundigen. 
Wat hebben zij in al die jaren al veel 
uitgezocht en ontdekt! Daarom heb ik 
Karen uitgenodigd om over Marijn te 
vertellen, zodat niet alleen ik, maar alle 
begeleiders van Buitenhorst het verhaal 
van Marijn kennen. 
En wie kan dat verhaal beter overbrengen 
dan een moeder, met alle emoties die 
daarbij horen? Volgens mij is dat waarin 
wij het verschil kunnen maken als team: 
met z’n allen de verbinding leggen met 
bewoners en hun verwanten. In de eerste 
periode op Buitenhorst stemde Marijn veel 
af met haar ouders. Het was voor mij de 
kunst om daarbij in te voegen. Want ze 
mag ook bij mij komen met haar verhaal. 
En dan komt het aan op vertrouwen. 
Marijn voelt heel goed aan of ik echt tijd 
voor haar heb om te luisteren. Daarom 
gaan we tegenwoordig elke week samen 
wandelen. 
Dan is er geen afleiding en kunnen we 
praten over alles wat haar bezighoudt.”

Kort nieuws
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Sprankelend en gezond

Water, fruit, extra wandelen en lekkere 
groentesnacks: bewoners en begeleiders leefden 
in de maand oktober extra gezond. Aanleiding was 
het nieuwe beleid Gezonde Leefstijl dat bij Sprank 
geïntroduceerd werd. Veel groepen deden mee met 
de actie, want er was ook een prijs te winnen. 

Groep De Waterlelie
(Lichtboei in Hardenberg) 
won de felbegeerde fruitkist.
Bewoners die nog niet alle
dagen naar de dagbesteding
kunnen, verrasten de overige
bewoners bij thuiskomst 
met een fruitcocktail.

Feest! Locatie Reysigerweg 
bestaat 10 jaar

Eind september vierden bewoners 
en begeleiders van de Reysigerweg 
in Zwolle feest! Want al tien jaar 
mogen zij samen leven en mooie 
en moeilijke momenten met elkaar 
delen. De ouders en familie van de 
bewoners gaven hun een prachtig 
cadeau: de voorstelling ‘Molle� e’. 
Na de theatervoorstelling was er 
een echte barista die alles over 
koffie wist te vertellen en hebben 
ze gezellig samen gegeten en 
gedronken. Coördinerend begeleider 
Jeanet ter Beek: “We zijn dankbaar 
dat we dit samen mochten vieren en 
dat God, onze Vader, voor ons heeft 
gezorgd de afgelopen tien jaar. 
We bidden dat Hij dit blijft doen.”

Waardeer Sprank op de zorgkaart!

Ben je tevreden over de zorg van Stichting 
Sprank? En wil je helpen om Sprank beter 
bekend te maken? Dat kan eenvoudig 
door (anoniem) een review te plaatsen 
op zorgkaartnederland.nl. 

Mensen die op zoek zijn naar een 
zorgorganisatie lezen deze beoordelingen 
graag. Ook het zorgkantoor let bij het 
verstrekken van de financiering op het 
aantal beoordelingen. 

Help je mee?
Zo gaan we nog meer Sprankelen!
www.zorgkaartnederland.nl/
schrijf-een-waardering

Stuur een kaartje!

Bij deze Sprankel zitten kaar� es om te 
versturen. In deze coronatijd is het extra 
fijn om op die manier aan elkaar te denken! 
Je kunt het kaar� e bijvoorbeeld versturen 
naar een vrijwilliger die al jarenlang trouw 
is. Of aan iemand anders die echt even een 
bemoediging nodig heeft. Samenkracht!

‘ Ik ben veel zelfstandiger geworden’
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Bewoner Gré: 
‘De begeleiders zijn lief en behulpzaam’

 Locatie in beeld: Stadssingel Assen  Locatie in beeld: Stadssingel Assen 

Het is woensdagmiddag halfvier, 

ko�  etijd bij de groep op de tweede 

verdieping. Bewoners druppelen 

langzaam binnen voor een bakje 

ko�  e of thee. Wim, Rico, Gré, Hans 

(de Ruiter), Karin en begeleiders 

Carine en Ilse praten bij aan de 

gezellige keukentafel. 

Grapjes
Hans Tigelaar zit op de bank muziek 

te luisteren. Aan de gezonde kleur van 

Hans de Ruiter is te zien dat hij veel 

buiten is: “Ik werk in de buitendienst, 

tuinen en parken onderhouden, hout 

afl everen.” Hij haalt regelmatig grapjes 

uit met de begeleiding. “Gisteren zat hij 

nog met een perforator achter me aan!’’ 

lacht Carine. Muziek maken doet hij 

ook, bij muziekgroep De Notenkrakers: 

“Ik speelde eerst keyboard, nu speel ik 

bekken. Ik heb nooit les gehad. Ik doe 

het uit mijn hoofd!”

“Een natuurtalent!” volgens Ilse.

Stabiele groep
De locatie bestaat bijna elf jaar. 

Veel bewoners wonen er vanaf het 

begin. Het is een stabiele groep, en 

de bewoners kennen elkaar goed. In 

harmonie leven ze naast en met elkaar. 

Op de tweede verdieping wonen acht 

bewoners, op de derde verdieping vier. 

Deze vier zijn heel zelfstandig, doen zelf 

boodschappen en koken zelf. 

Op loopafstand van de gezellige binnenstad van Assen ligt 
appartementencomplex Stadssingel. Twaalf bewoners, verdeeld 
in twee groepen, hebben hier hun thuis. De bewoners laten elkaar 
vrij: lekker op jezelf of gezellig samen? Het kan allemaal in Assen. 

'We weten wat we 'We weten wat we 
 aan elkaar hebben' aan elkaar hebben'

Te
ks

t: 
H

en
ri

ët
te

 R
ie

m
er

sm
a 

B
ee

ld
: K

ee
s 

M
ui

ze
la

ar

Sprankel Magazine

15 14

Sprankel Magazine

Hans de Ruiter 

werkt graag in

de buitenlucht



Kerkelijk horen alle bewoners bij de GKv 

Assen-Zuid. De een gaat zelfstandig 

naar de kerk, de ander met begeleiding. 

Ze hebben allemaal een eigen kring 

waar ze activiteiten mee doen, zoals 

barbecueën of bijbelstudie. 

Knuffels
Met de binnenstad om de hoek is 

winkelen een leuk uitje voor bewoners. 

Karin: “Als ik wat nodig heb ga ik naar 

de stad, naar de Action, de Hema of 

de Miss Etam.” Gré struint graag bij ‘De 

Winkelkraam’, een tweedehands winkel. 

Gré heeft van tevoren bedacht wat in de 

Sprankel moet komen: “De begeleiders 

zijn lief en behulpzaam, als er wat is, 

zijn ze er voor je.” 

“Gré is onze bezige bij!” zegt Ilse. Trots 

vertelt Gré over haar hobby’s: breien, 

haken, borduren en puzzelen. “Ik maak 

ook knu� els en kleertjes voor kinderen 

in Wit-Rusland.” Karin en Gré spelen 

bijna elk weekend fanatiek ‘Mens erger 

je niet!’, meestal wel vier potjes. 

En wie kan het beste tegen haar verlies? 

“We kunnen allebei goed tegen ons 

verlies”, zegt Karin. “Maar als het 2 - 2 

wordt zijn we allebei tevreden.”

Mevrouw giechel
Carine is enthousiast over haar werk bij 

Sprank: “Wat mijn werk zo leuk maakt? 

Het zijn zulke fi jne mensen hier!” Dat 

ze met plezier werkt, beaamt ook 

Gré: “Je bent mevrouw giechel!” lacht 

ze. Carine: “Af en toe maken we een 

leuk uitstapje samen zoals naar Paleis 

Het Loo of een concert van Trinity. 

Uitstapjes organiseren we met behulp 

van vrijwilligers. We hebben al jaren 

trouwe vrijwilligers.” 

Ook collega Ilse werkt met plezier in 

Assen, inmiddels negen jaar. “Je bouwt 

echt een band met de bewoners op en 

ziet ze zich ontwikkelen. En ik heb heel 

fi jne collega’s. Wat deze locatie typeert 

is dat iedereen kan doen wat hij graag 

wil. Soms buurten de bewoners bij 

elkaar, of kijken ze samen tv, net waar 

behoefte aan is. Ze weten wat ze aan 

elkaar hebben en dat gaat heel goed.” 

Wim en Carine bakken een 

cake voor het weekend

Column

We kunnen het als het moet!
1  Zo vaak als ik de afgelopen maanden de 

uitroep hoorde: 'Het is zwaar, maar wat doen 
onze bewoners het goed!' Bijzonder zoals ze 
zich aanpassen aan de nieuwe situatie! Dat 
zegt ons wel dat we dikwijls meer aankunnen 
dan we denken..

2  Zorgen doen we samen: elke medewerker 
doet ertoe. Juist in deze coronatijd zien we hoe 
belangrijk een schoon huis, gezond eten en 
duidelijke begeleiding is. Het werk in de zorg 
werd nu extra zichtbaar, en dat daar door de 
overheid een zorgbonus voor beschikbaar is 
gesteld, is helemaal terecht!

3  Lang niet alle bewoners van Sprank gedijen bij 
een volle agenda: heen en weer moeten reizen 
naar de dagbesteding, in de auto naar de kerk. 
We hebben een heel aantal mensen tot rust 
zien komen. 

  We kijken daarom opnieuw naar de 
dagindeling van onze bewoners: is het oké 
zoals het is of passen we het aan?

4  De snelheid waarmee we als organisatie digitaal 
zijn gaan werken. We kunnen het als het moet!

5  In een tijd van onzekerheid zien we hoe 
mooi het is dat we als Sprank zo’n duidelijk 
fundament hebben: onze christelijke identiteit. 
We zeggen het nu nog vaker tegen elkaar: we 
staan er niet alleen voor, de Here God is erbij! 

Ik neem me voor dit lijs� e op het prikbord op het 
hoofdkantoor te hangen. Dan weten we waar we 
ons aan vast kunnen houden bij corona-tegenslag!

Anne Westerduin de Jong, 
raad van bestuur

Vijf kansen in de crisis

Het woord ‘coronacrisis’ is de afgelopen maanden al zo vaak gevallen, dat 
ik het er nu even niet over wilde hebben. Maar oei, dat valt niet mee! Alles is 
anders, ook bij Sprank. Het woord ‘crisis’ betekent in het Chinees behalve ‘gevaar’ 
ook ‘kans, uitdaging’. Ik heb mezelf voor de uitdaging gesteld om als bestuurder 
eens te kijken of ik een lijs� e kan maken van de kansen die corona ons biedt.

De coronatijd is voor onze 
bewoners een heftige tijd 
geweest. En gemakkelijk is het 
nog steeds niet. In het begin 
was bezoek niet mogelijk en 
voor veel cliënten was hun 
dagbesteding anders. Dat alles 

vroeg ook veel van begeleiders 
en verwanten. Later werden de 
regels versoepeld, maar dat gaf 
soms onduidelijkheid. Gelukkig 
had corona ook positieve 
kanten (zie de column van Anne 
Westerduin, hierboven). We 

zijn nog niet van corona af. Hoe 
kijken we terug en blikken we 
vooruit? Op de nieuwspagina 
van onze website is een 
uitgebreide reflectie van 
de bestuurder te lezen.
www.stichtingsprank.nl

Meer lezen over Sprank en corona

 Sprank en corona 
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Louise: 

'Diamond

Painting is mijn

 grote hobby'
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Natuurlijk leven medewerkers van Sprank 
de Wet zorg en dwang (Wzd), die per 1 
januari 2020 is ingegaan, zo goed mogelijk 
na. Maar krijg je als cliënt bij Sprank toch 
te maken met zorg die je niet wilt? Of 
vind je als verwant dat de vrijheid van de 
cliënt te veel wordt beperkt? De wet regelt 
het recht op advies en bijstand van de 
cliëntvertrouwenspersoon Wzd. 

Cliëntvertrouwenspersonen hebben 
specifieke kennis over de rechten van 
cliënten. Ze zijn onafhankelijk en staan 
naast de cliënt en de verwant. Ze kunnen 
helpen om het gesprek te voeren met 
begeleider of sectormanager. Het kan om 
grote of kleine situaties gaan. Ook kunnen 
ze ondersteunen bij het indienen van 
een klacht. 

Dit najaar of begin volgend jaar maken 
de bewoners van Sprank kennis met de 
cliëntvertrouwenspersonen. En in 2021 
zijn ze op vaste tijden aanwezig in de 
woonlocaties van Sprank. 

Wat zijn de drijfveren van onze 
cliëntvertrouwenspersonen?
Judith van der Galiën: “Als een cliënt ergens 
mee zit, komen we door een gesprek te 
voeren laagje voor laagje bij de kern, en 
dan kun je het probleem oplossen.”

Lonneke Bremekamp: “Het is belangrijk 
om cliënten te helpen om onvrede op een 
goede manier samen te bespreken. Samen 
kijken we naar mogelijkheden, 
zodat een cliënt verder kan groeien.”

Advies en bijstand

Provincie Overijssel, Gelderland,
Utrecht en Zuid-Holland
Vragen over reguliere zorg en 
dagbesteding: 
Judith van der Galiën
t: 06 20 88 68 21 
e: cvp@huizepuur.nl

Provincie Zuid-Holland
Vragen over onvrijwillige zorg: 
André Maaskant  |  t: 06 40 17 72 11
e: a.maaskant@
zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Provincie Utrecht
Vragen over onvrijwillige zorg: 
Angelina Awondatu
t: 06 40 87 26 50  (ma, di, do, vr.) 
e: a.awondatu@
zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Provincie Overijssel en Gelderland
Vragen over onvrijwillige zorg:
Lonneke Bremekamp
t: 06 15 58 05 47  (ma, di en do)
e: L.bremekamp@hetlsr.nl

Provincie Groningen, Friesland, Drenthe
Voor vragen over onvrijwillige zorg: 
Mea Rooks
t: 06 82 53 19 64 
e: mearooks@quasir.nl

Voor vragen over reguliere zorg, 
ondersteuning en dagbesteding:
t: 06 23 31 89 60
e: cvp.mea@gmail.com

Maak kennis met de cliëntvertrouwenspersonen Zeggenschap zonder praten

Mensen die zorg nodig hebben moeten daarover 
kunnen meepraten en meebeslissen. 
“Want dat is het mooist,” vertelt Erik Kampjes 
enthousiast, “als bewoners zelf met ideeën komen 
hoe het anders kan.” 

De cliëntenraad is er om cliënten van 
Sprank een stem te geven en op te
komen voor hun belangen. Zij geven 
adviezen aan de bestuurder van
Sprank. Op locaties krijgen bewoners 
om te kunnen meepraten hulp van 

een cliëntgroepondersteuner. Coördinerend begeleider 
Erik Kampjes is hier een van. 

Hij begeleidt bewonersvergaderingen en kent tal van 
voorbeelden waarin bewoners meedenken en zelf met 
oplossingen komen. Zoals een bewonersvergadering 
waarop de begeleiders hadden aangegeven dat een ui� e 
nu niet mogelijk was. “Ik vroeg of de groep zelf iets kon 
bedenken. Nadat het even stil was zei een van de mannen 
dat zijn vader een busje heeft. En zo waren ze samen heel 
oplossingsgericht. Geweldig!” 

Stil
De een praat gemakkelijker dan de ander. Zo is er een 
bewoner in Stadskanaal die de vergadering leidt en 
notuleert. Erik: “Ik ben dan bijna de hele vergadering stil, 
en let er alleen op of alle bewoners aan het woord komen. 
Ik stimuleer ze om hun zegje te doen en om hun punt 
concreet te maken. Nog beter is het als het team na het 
lezen van de notulen om concrete verbeterpunten vraagt. 
Dat betekent dat de begeleiders het heel serieus nemen.”
En als iemand niet kan praten? Dan zijn er andere 
mogelijkheden om deze persoon toch zeggenschap te geven: 
“Dit is puur observatie. Hoe reageert hij of zij? Als Elly en 
Rikkert opstaat en een bewoner glimlacht van oor tot oor, 
dan weet ik genoeg. We blijven ons in de cliënt verdiepen 
zodat we kunnen bijdragen aan een waardevol leven 
voor iedereen.” 

 Van de cliëntenraad 
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 Ook iemand die niet kan spreken, beslist mee 

'Wij staan naast de cliënt''Wij staan naast de cliënt' 
Is er iets waar je met je begeleider moeilijk over kunt praten? Dan kun je mailen, bellen 

of appen met de vertrouwenspersoon. Als je advies of ondersteuning nodig hebt over 

onvrijwillige zorg, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

Lonneke 

Bremekamp (l)

en Judith van 

der Galiën
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In beeld

Corinne 
musiceert 
op de altsax
Mijn naam is 
Corinne Smienk. 
Ik woon al 9 jaar 
lang op Parel-Staete in Putten. Ik werk 
in Ermelo bij Proeverij De Ontmoeting in 
de horeca. En ik speel altsaxofoon, ruim 
22 jaar van mijn leven. Ik ben in Canada 
geboren, heb daar 22 jaar gewoond en in 
2011 ben ik naar Nederland geëmigreerd. 
Ik ben op 12-jarige leeftijd begonnen met 
saxofoon leren spelen. Het is niet het 
allermakkelijkste instrument om zomaar 
op te pakken. Ik heb wel mijn techniek 
kunnen verbeteren, en heb ook met een 
muziekvereniging meegedaan. Ik ben 
vorig jaar gestopt bij de muziekvereniging, 
en speel nu thuis met nog een huisgenoot. 
Zij zingt, en ik speel de melodie op de 
saxofoon… heel leuk!  

Oproepje: cliënt met hobby!
In de volgende Sprankel wil de redactie graag foto’s afdrukken 
van een cliënt met zijn of haar hobby. Heb je zo’n foto of wil je er 
een� e 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.

Linda is blind en speelt keyboard
Ik ben Linda Limburg en woon op de 
Vlasakkerstaete in Hardenberg. Ik speel 
graag op mijn keyboard en heb mijzelf 
leren spelen, want ik kan geen noten 
lezen omdat ik blind ben. Af en toe 
speel ik in de kerk bij een aangepaste 
kerkdienst. Ik geniet ervan om muziek te 
maken en te spelen. 

Klaas speelt vol kleur
Dit is Klaas van Veen, hij speelt keyboard, al 20 jaar. 
Hij speelt ook bij De Notenkrakers, een muziekgroep 
voor mensen met een beperking. Klaas heeft les 
gehad van Wim 
Brands en hij speelt 
kleurmuziek. Nu 
heeft hij les van 
Arian van der Mark. 
Klaas woont in De 
Parel in Roden. Met 
nog dertien andere 
bewoners heeft hij 
het daar erg naar 
zijn zin! Klaas is 
33 jaar.

Bertinja schildert
Bertinja de Roode uit 
Hoogeveen schilderde 
haar favoriete 
Nederlandse zangroep 
Ancora. Dit shantykoor 
maakt muziek gericht op 
het leven op zee.

De kunstwerken van Cherida
Ik ben Cherida Garconius en ik woon op De Parel in 
Roden. Toen ik door corona niet meer aan het werk 
kon, had een van de begeleiding het idee om met 
ijslollystokjes iets moois te maken. Ik begon eerst 
klein, om uit te proberen of het wel ging lukken, 
en daarna wat moeilijker. Ik heb nu een arend 
gemaakt en de Eiffeltoren. Willen anderen dit ook 
maken, zoek dan op internet op geometrische 
vormen of dieren. 

In beeld

Zo muzikaal en creatief zijn zij!
Veel van onze cliënten zijn muzikaal en creatief. 

Dat blijkt uit deze mooie inzendingen!Dat blijkt uit deze mooie inzendingen!

Corinne 
musiceert 
op de altsax
Mijn naam is 
Corinne Smienk. 

Zij zingt, en ik speel de melodie op de 

wil de redactie graag foto’s afdrukken 
van een cliënt met zijn of haar hobby. Heb je zo’n foto of wil je er 
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‘Sprankel’ is een uitgave van Stichting Sprank, 
christenen met hart en zorg voor mensen 
met een 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 geven? 
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 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.

Cliëntenraad
clientenraad@stichtingsprank.nl
0592 340 645

Redactie Sprankel
Nina Boddeüs, Margreet van Buuren, 
Henriëtte Riemersma, Marloes Selles, 
Thea Westerbeek

Beeld
Carla Manten, Kees Muizelaar, TinekeWerkt

Concept & vormgeving
Redmatters § redmatters.com

Druk
Vellendrukkerij BDU
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Jaargang 2, nummer 6, november 2020

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

Colofon

 Bedum 
Mensemastraat

 Bergschenhoek 
De Rozenhoek

 Buitenpost 
Nieuw te openen locatie

 Hardenberg 
Elzenlaan, Lichtboei, 

Vlasakkerstaete, 

Weidebuurt

 Hoogeveen 
Schutsplein

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

Op deze locaties is nog plaats!
Wil je graag zelfstandig wonen, met begeleiding van Sprank?

Er zijn appartementen vrij! Op de volgende locaties zijn 
nieuwe bewoners van harte welkom:

 Open plaats 

Begeleiding aan huis: 
dat kan ook

Woon je zelfstandig of bij je 
ouders, maar heb je soms 
een steun� 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. Check onze website 
voor meer informatie.

Veelzijdigheid aan de Elzenlaan

Midden in een groene en bosrijke omgeving 
in Hardenberg staat locatie Elzenlaan. Twee 
geschakelde woningen: buren, maar wel twee 
zelfstandige groepen met elk 
hun eigen sfeer. Actief 
en veelzijdig, dat is 
typerend voor de 
bewoners van de 
Elzenlaan. 
Ieder met z’n 
eigen talenten en 
mogelijkheden. 
We bieden zorg 
en begeleiding 
op maat op deze 
locatie en er is een 
appartement vrij!

Nieuwe snoezelruimte 
voor De Rozenhoek 

“Ik voel me een bee� e druk. In de snoezelruimte 
kan ik even rustig worden,” zegt Helene. 
De snoezelruimte van De Rozenhoek is nu een feit! 
Mede dankzij een gift van vijfhonderd euro van de 
Vrienden van Sprank.

“Een echte snoezelruimte 
stond al langer op ons 
verlanglijs� e, maar er was 
geen budget voor. Dankzij 
de Vrienden konden we 
ermee starten.” Nanda van 
Dijk, persoonlijk begeleider 
op de woonvorm, is er 
blij mee. Het doel van 
een snoezelruimte is dat 
cliënten er tot rust komen 
en ontprikkeld raken.

Bubbelzuil
Het licht is gedempt, het is er sober en stil. Maar met 
de nieuwe stereo-installatie is ook sfeervolle muziek 
mogelijk. Er is een waterbed dat zach� es kan trillen. Een 
lichtprojector die beelden op de muur projecteert. En een 
bubbelzuil met borrelend water dat van kleur verandert. 
“Die hadden we al, maar konden we nu schoon laten maken 
en in de ruimte inpassen,” vertelt Nanda. 

Iedere dag wordt dankbaar gebruikgemaakt van de nieuwe 
snoezelruimte. Bedankt, Vrienden van Sprank! 

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

Sprank
kalender
Deze bladzijde komt uit de 

ideeënkalender van Sprank.

Eind dit jaar ontvangen alle 
groepen deze kalender.

Onderweg naar…

Oud en nieuw

Heer, vandaag staan we 

stil bij het afgelopen 

jaar. Wat is er veel 

gebeurd, mooie dingen 

en verdrietige dingen. 

We hebben onze wensen 

gevolgd en nieuwe wensen 

gevonden. Op al die 

momenten was U bij ons. 

In de Bijbel lezen we Uw 

beloftes. Dank U wel dat 

U ons ook in dit nieuwe 

jaar zult beschermen en 

bij ons zult zijn. Wilt U 

het komende jaar zegenen. 

Amen. 

Een nieuw 
jaar

THEMA

Wat was het 
hoogtepunt van het 

afgelopen jaar?

Psalm 91

Sla om voor: Onderweg naar…

31 deCEMBER

Sela
Ik zal er zijn

H aal samen de sterrenmobiel naar beneden of 
weer tevoorschijn. Iedereen mag een voor een 

zijn of haar ster eraf halen. Lees je wens voor, als je 
dat wilt. Misschien wil je er ook wat over vertellen. 
Is je wens uitgekomen? Heb je nog ervaren dat 
Jezus bij je was? Pak de levensslingers van iedereen 
erbij. Wat de levensslinger is, wordt verder 
uitgelegd bij het volgende kalender-item. Voeg de 
ster toe aan de levensslinger.   


