
Bewoner Gré: 
‘De begeleiders zijn 
lief en behulpzaam’

 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 
 aan elkaar hebben'
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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 lijsL 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 lijsJ 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'


