
Elise:
' Zo blij met mijn 
hulphond Evy'
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“Ik hou van acteren en bedenk 

vaak scènes in mijn hoofd”, 

vertelt Marten. “Mijn inspiratie 

haal ik van tv of YouTube. We 

werken aan een politiescène, 

en omdat we nu niet op 

kunnen treden, wordt het 

een fi lm.”

Klaasje
“Ik zou ook heel graag eens 

in een studio met K3 willen 

werken”, zegt Marten. Hij 

is een fervent fan van deze 

meidengroep. “Of als Klaasje 

van K3 eens naar de Buiten-

horst zou komen, dat zou 

mooi zijn”. Marten ziet het al 

helemaal voor zich. Marten 

vertelt me ook over zijn werk 

bij Brownies&downieS. Naast 

serveren helpt hij mee in 

de keuken. “Pannenkoeken 

bakken en broodjes gezond 

maken; koken vind ik leuk”, 

zegt hij. Dan horen we sirenes, 

de achtergrondgeluiden van 

de politiescène. 

Het is weer tijd om te acteren! 

Vol enthousiasme en 

overgave speelt Marten 

de rol van 

agent. “Halt”, 

schreeuwt 

hij naar 

de boef. 

Marten Jonker, 
vol overgave 

speelt hij zijn rol in 
een politiefilm

‘ Een eigen theater, 
dat is mijn droom’

4
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Dikke velours gordijnen, een theateropstelling: ik ben 
bij werkpodium Kraack in Groningen. Daar gaat Marten 
Jonker twee keer per week naartoe. Het is een creatieve 
dagbesteding waar het accent ligt op theater. 
Marten, net 21 geworden en bewoner van de Buitenhorst 
in Haren: “Een eigen theater, dat is mijn droom.”
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 Helemaal jezelf 



Mensen met een verstandelijke beperking worden 
door betere gezondheidszorg steeds ouder. “En 
daarop willen we voorbereid zijn”, zegt Marja van 
Boven, coördinerend begeleider op de Rozenhoek 
in Bergschenhoek. “We verwachten dat er vaker 
medische en verpleegkundige zorg nodig is. 
Daarom willen we leren welke deskundigheid 
wijzelf moeten ontwikkelen en welke we elders 
kunnen inschakelen.“

Tijdig signaleren
Bij Sprank worden trainingen gegeven, 
onder andere door het coördinerend team 
verpleegkundigen, hoe medewerkers de cliënt 
kunnen ondersteunen bij de laatste fase van 
het leven. Dat helpt natuurlijk de persoon zelf 
allereerst, maar ook de verwanten, begeleiding  
en de medebewoners. 
Sprank heeft twee ‘gereedschappen’ gekozen die 
palliatieve zorg aan de cliënt verbeteren. Een ervan 
is een set ‘signaleringskaarten’ waarmee Sprank 
op de Rozenhoek werkt en op de drie andere 
pilotlocaties, Tamarisk Zuidhorn, Ransuil Bedum 
en locatie Urk in Bunschoten. 
Deze methode helpt begeleiders te observeren en 
tijdig signalen op te merken als er iets misgaat.  
Op vragenkaarten kan bijvoorbeeld worden 
ingevuld: heeft de cliënt koorts, misschien 
pijn, heeft hij moeite met eten en drinken, is hij 
onrustig? Er is ook een mapje met achtergrond-
informatie over palliatieve symptomen. Marja 
van Boven: “Door zo te observeren, weet je welke 
vragen je moet stellen aan een behandelaar en  
op diens vragen goede antwoorden te geven.  
We zien eerder of een cliënt zich in de palliatieve  
of terminale fase bevindt en kunnen daar de zorg 
op aanpassen.” Ook de andere teams binnen 
Sprank kunnen hierin training krijgen.

Ballonnen
Het tweede instrument is het werkboekje ‘Wat wil 
ik? Als ik niet meer beter word’. Marja: “Dat boekje 
vullen we samen met de cliënt en de verwant in, 
met vragen over: welke medische zorg, in het 
ziekenhuis of thuis, is er een dominee nodig,  

Palliatieve zorg bij Sprank steeds belangrijkerPalliatieve zorg bij Sprank steeds belangrijker
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 ‘De laatste levensfase 
willen we zo goed 

 mogelijk begeleiden’
Palliatieve zorg wordt bij Sprank steeds belangrijker. Want 
in 2030 is ongeveer de helft van de bewoners 50-plusser. 
Daarom is een projectgroep Palliatieve zorg gestart, die 
medewerkers hierop voorbereidt. Marja van Boven, een van de 
projectgroepsleden: “Die laatste levensfase van de cliënt heeft 
een enorm impact, en die willen we zo goed mogelijk begeleiden.”

‘ Ik ben altijd blij in mijn hart als 
ik naar mijn schatkistje kijk’

Kistje van belofte
Ingeborg Lagewaard (65) woont  
al 30 jaar op de Rozenhoek.  
Haar vriend Frans, met wie ze een 
innige vriendschapsband had, is 
onverwachts overleden. “In mijn 
schatkistje zitten foto’s van Frans, 
van mijn ouders, mijn zus Marjon en 
tantes die zijn overleden. Ik ben altijd 
blij in mijn hart als ik ernaar kijk,  
want ik weet dat ik hen zal terugzien 
in de hemel. Ik kom daar ook,  
ik verlang ernaar. Ik wil heel  
graag dat Jezus terugkomt. 
Frans en ik dronken altijd samen 
een wijntje. Ik mis hem. Door het 
schatkistje voel ik mij getroost, omdat 
ik weet dat ik Frans en de anderen 
later terugzie.” Haar zus Paulien heeft 
op het schatkistje de woorden ‘Kistje 
van belofte’ aangebracht. Ingeborg: 
“Die belofte is dat ik bij hen in de 
hemel kom.”

van welke muziek en van welk eten hou je?  
Een van onze cliënten was bijvoorbeeld dol op 
feestjes. We hebben toen ballonnen rond zijn bed 
gehangen. Daar werd hij helemaal blij van. 
Met dit boekje in de hand kun je het sterven 
bespreekbaar maken en nog beter en sneller 
aansluiten bij wat een cliënt in de laatste levensfase 
nodig heeft. We gaan het nog aanpassen aan onze 
eigen identiteit. Want in de palliatieve zorg gaat 
het ook om het spirituele: Hoe kun je samen praten 
over de hemel? Van welke psalm of liedjes wordt 
iemand rustig zodat hij in vrede kan sterven?“

Een schatkistje helpt verdriet 
en rouw tastbaar te maken.

 Ingeborg Lagewaard: 
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Dierbare voorwerpen
Bij palliatieve zorg hoort een goede samenwerking 
in de Driehoek. En nazorg voor nabestaanden. Dat 
kunnen verwanten zijn, maar ook medewerkers 
en medebewoners van de overledene op wie het 
overlijden veel impact heeft. Daarom zijn er bij 
Sprank allerlei materialen en rituelen ontwikkeld 
die helpen om rouw en verlies tastbaar te maken. 
Want juist voor mensen met een verstandelijke 
beperking zijn begrippen als sterven, de dood en 
de hemel erg abstract. Zo is er het schatkistj e. 
In dit kistj e – vervaardigd door Sprank-
dagbestedingslocatie Fraam – kan de cliënt 
spulletj es doen zoals foto’s, verjaardagskaartj es en 
brieven. De cliënt kan het kistj e zelf beschilderen 
of beplakken. Bij een overlijden kan het kistj e de 
functie van een herinneringskastj e krijgen, met 
dierbare voorwerpen zoals een sieraad of een 
kledingstuk dat herinnert aan de overledene. 

Geloofsvragen
Marije Vermaas is geestelijk verzorger bij Sprank 
en ook lid van de projectgroep. Zij zorgt voor de 
geestelijke ondersteuning van begeleiders. 
“Ik reik taal en vormen aan voor het gesprek met 
de cliënt over de laatste levensfase en het sterven. 
En ook rituelen die troost geven. Bij palliatieve 
zorg is zingeving van groot belang. In confrontatie 
met ziekte en dichter bij de eeuwigheid komen er 
meer geloofsvragen. Juist dan is het belangrijk 
met elkaar te delen waaraan je kracht ontleent als 
iemand overlijdt. 
Bij een overlijden komen bij begeleiders vaak ook 
eigen verlieservaringen boven. Of soms twijfel of 
er wel genoeg gedaan is voor de cliënt. Dus nazorg 
is essentieel. Veel begeleiders hebben in de loop 
der jaren al ervaring opgedaan op het gebied van 
palliatieve zorg. Het is mooi om iemand op het 
laatst van zijn leven op een passende manier te 
kunnen begeleiden. Dan kun je als nabestaanden 
met voldoening terugkijken op een goede 
laatste fase.”

‘ We zien nu beter of 
een cliënt zich in de 
terminale fase bevindt’

•  Palliatieve zorg: iemand wordt niet 
meer beter en zal aan de ziekte of 
aan complicaties overlijden. Dit 
kan een proces zijn van jaren; er is 
sprake van zorg voor kwaliteit van 
leven. Palliatieve zorg is gericht op 
het voorkomen en verlichten van 
lijden door middel van vroegtijdige 
signalering en behandeling van 
problemen van fysieke, psychische, 
sociale en spirituele aard. 

•  Terminale zorg: iemand sterft naar 
alle waarschijnlijkheid binnen nu 
en een paar maanden; er is sprake 
van zorg voor kwaliteit van sterven. 
Bijvoorbeeld door te voorkomen dat 
iemand het benauwd krijgt.

Palliatieve 
en terminale
zorg

Marja van Boven, 
enthousiast over 
de projectgroep 
Palliatieve zorg. Kort nieuws

Sprank-dagen tiptop!

Elkaar ontmoeten, samen lachen, leren en 
God aanbidden. Dat kenmerkte de Sprank-
dagen in Zwolle, Haren en Amersfoort. 
Enthousiaste reacties: ‘Een geweldige 
dag! (Een soort Eva-dag, met ook 
wel Adams.) De Sprankel-drive 
is weer aangewakkerd door de 
bevlogen toespraak van Anne. 
Tiptop georganiseerd!’ ‘Het was 
waardevol, gezellig en muzikaal.’

Je vindt een maatje 
met ABCDate

ABCDate is veilig daten voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Via ABCDate.
nl kunnen cliënten van 18 en ouder op zoek 
naar vriendschappen, een maatj e of relatie. 
Aanmelding loopt altijd via de begeleiders. 
Zij zijn hiervoor getraind. Geregeld zijn er 
activiteiten zoals een pubquiz, kletsavonden 
of spelletj esmiddagen. Mooie gelegenheden 
om nieuwe contacten te leggen! 

Waardeer Sprank
op de zorgkaart!

Ben je tevreden over de zorg 
van Stichting Sprank? Plaats 
dan (anoniem) een review op 
zorgkaartnederland.nl. Mensen die 
op zoek zijn naar een zorgorganisatie 
lezen deze beoordelingen graag. En 
het zorgkantoor let bij het verstrekken 
van de financiering op het aantal 
beoordelingen. Help je mee?

Stichting Vrienden van Sprank 
staat klaar voor onze cliënten.
Ze maakt extra's mogelijk die hun 
leven net wat veraangenamen. 
Zoals een ingerichte tuin, een 
robothond, christelijke lectuur of 
een duofiets. Het bestuur is op zoek 

naar een penningmeester en een 
algemeen lid. De vergaderingen 
vinden vier keer per jaar plaats 
in Zwolle. Interesse? Neem 
contact op met Beno Munneke, 
06 53 42 74 90, secretariaat@
vriendenvansprank.nl. 

Er komt een 
lezersonderzoek

Binnenkort ontvang 
je in je mailbox vragen 
over de Sprankel. 
Lees je het blad, wat waardeer je, 
en mis je ook iets? Doe mee met 
het lezersonderzoek. Zo kunnen 
we de Sprankel nog mooier, 
interessanter en leesbaarder maken!

Wie komen de Vrienden van Sprank versterken?

6
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 Wouter Heek  Wouter Heek 

“De nieuwe wet ‘Mede-

zeggenschap cliënten 

zorginstellingen’, daar ben 

ik erg blij mee. Dat vind ik 

echt belangrijk. Het mooie 

aan deze nieuwe wet is dat 

iedereen mee mag praten. 

Niet iedereen kent de 

cliëntenraad van Sprank of 

weet ons te vinden. Dan is 

het mooi dat mensen op de 

locaties ook hun mening 

kunnen geven en dat het 

nu beter georganiseerd 

wordt. Iedere locatie kan 

een eigen cliëntenraad 

oprichten die bestaat uit 

cliënten en verwanten. Je 

kunt dit navragen bij de 

coördinerend begeleider of 

sectormanager.” 

Veilig daten
“Iets anders waar ik 

blij mee ben is de app 

ABCDate. Ik zit er zelf ook 

op, maar heb er eerlijk 

gezegd nog niet zoveel 

mee gedaan. Het is leuk 

dat er een nieuwe, veilige 

manier is om mensen te 

leren kennen.”

De cliëntenraad is versterkt 

met drie nieuwe leden: 

Gerrit Jan Zomer, 

Bas Geertsema en 

Clarinda van Eyck.

Wouter: “Ik zou het 

goed vinden als meer 

cliënten lid worden van de 

cliëntenraad. Niet iedereen 

is daarvoor geschikt. Maar 

als je een beetje wereldwijs 

bent, dan kun je het.” 
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̒Goed dat we op ̒Goed dat we op 
alle locaties een alle locaties een 
stem hebben’stem hebben’

 Van de cliëntenraad 

Wouter Heek zit sinds 2019 in de cliëntenraad. 
De cliëntenraad geeft advies of instemming over de besluiten 
van de raad van bestuur. Wouter woont (al 10 jaar!) bij 
Sprank in Bunschoten, locatie Stavoren. Hij spreekt zich 
graag uit namens de cliënten: ‘’Het gaat om ons, daarom is 
het belangrijk dat wij een stem hebben.” Hoe kijkt Wouter 
naar de onderwerpen die op de agenda staan?

‘Als je een beetje 
wereldwijs bent, 
dan kun je het’

De gouden plek van 
dagbesteding Charitas 
Charitas zit op een gouden plekje bij kringloopwinkel 

GoudGoed in Winsum. Hier kunnen de deelnemers creatief 

bezig zijn. Alles wat ze maken, wordt zoveel mogelijk van 

kringloopspullen vervaardigd, zoals kussens, sieraden en 

windlichtjes. Iedereen mag met eigen ideeën komen. 

Ook kunnen de deelnemers meehelpen in de winkel. 

Op deze dagbesteding is nog plaats. 

Deelnemers krijgen begeleiding 

waar nodig en leren nieuwe 

dingen. Mogelijk kunnen mensen 

verder groeien naar een betaalde 

baan of opleiding. 

Info: 088 007 07 00 of info@

stichtingsprank.nl en www.

stichtingsprank.nl/zorgaanbod/

dagbesteding/. (Meer plaatsen vrij 

op Het Hoekpunt-Bergschenhoek, 

Diamant-Hardenberg en Hart van 

Vathorst-Amersfoort.)
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In deze woningen is nog plaats!
Zoek je een fijne plek om te wonen met begeleiding? Op deze pagina vind je 

waar een studio, appartement of zit/slaapkamer (binnenkort) vrij is.

 Bedum 
Reiger

 Hardenberg 
Elzenlaan

 Weidebuurt

 Roden 
Bernhardpassage 

 Zuidhorn 
Briljant, Tamarisk, 

Woonhaven

Bekijk een digitale rondleiding van de locaties op www.stichtingsprank.nl.

Nieuwe initiatieven

Er zijn plannen om nieuwe 
woningen te bouwen. We komen 
graag met je in contact als je meer 
wilt weten over wonen in: 

•  Buitenpost
•  Drachten
•   IJsselmuiden (in samenwerking 

met Vereniging Op weg met de ander)

•  Groot-Ammers (in samenwerking 

met Vereniging Op weg met de ander)

Bel 088 007 07 00 of e-mail 
naar info@stichtingsprank.nl, 
ook als je op zoek bent 
naar een woning in een 
andere plaats. 

www.stichtingsprank.nl
op Het Hoekpunt-Bergschenhoek, 

9 8
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De Driehoek

Een hulphond voor Elise:

Ze heeft vier poten, een natte neus, een enthousiast 
kwispelende staart en ze brengt het beste in Elise 
naar boven. Het is Evy, de maatj eshond van Elise. 
Het leek een onbereikbare droom om een hond 
te hebben, maar dankzij een knap staaltj e 
samenwerking in de Driehoek is deze grote wens 
van Elise in vervulling gegaan. 

Elise van Dam, 
bewoner Stavoren, 
Bunschoten-
Spakenburg
“Het begon allemaal 

met Donut, de hond van Ramona. 
Ramona nam haar mee en ik mocht haar 
uitlaten. Dan was ik heel relaxed, voelde 
me fijner en sliep ik ’s nachts beter. Ik heb 
altijd al een hond willen hebben, maar in 
Stavoren mochten geen honden wonen. 
Toen heb ik een brief geschreven naar 
Anne, de bestuurder van Sprank*). Ik 
legde uit wat een hond voor mij betekent. 
Een hond is voor mij een oplossing voor 
veel dingen die anderen niet begrijpen. 

Mensen hebben mij vaak teleurgesteld 
en gepest. Maar een hond laat mij niet 
in de steek. Een hond liegt niet. Na deze 
brief zijn Ramona en mijn ouders met 
de manager en de andere begeleiders 
en bewoners in gesprek gegaan. Er 
zijn duidelijke afspraken gemaakt en 

‘ Iedereen had inspraak 
over de komst van Evy’

uiteindelijk is vorig jaar Evy geboren in 
het nestj e van Donut. Met Evy voel ik mij 
veel sterker en zekerder. Daar kan geen
therapie tegenop.” 

Ramona Vermeer, 
persoonlijk begeleider 
“We durfden dit 
avontuur aan te gaan, 
omdat ik zag hoe Elise 

omging met mijn hond. Elise is een 
natuurtalent als het om dieren gaat. Ze 
is consequent, oplettend, en alle dieren 
luisteren naar haar. Als hobbyfokker wist 
ik wat hulphonden kunnen betekenen 
voor mensen met een hulpvraag. 
Ze kunnen zoveel spanning wegnemen. 
Uit eerdere nestj es van mijn honden zijn 
ook puppy’s geselecteerd als hulphond. 
Evy is getest door een deskundige. 
Ze bleek een perfecte match te zijn 
voor Elise.
Op Stavoren hadden we een 
weloverwogen huisdierenbeleid voor 
gekooide dieren, vanwege allergieën en 
angsten van bewoners en medewerkers. 
Over de komst van de maatj eshond 

*) Als er verzoeken van cliënten rechtstreeks bij Anne terechtkomen, reageert ze altijd na overleg 
met betrokken medewerkers en management. Zij zijn in de lijn verantwoordelijk voor de zorg. 

Een hulphond voor Elise:

‘Met Evy voel 
  ik mij sterker’

Sprankel Magazine
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Elke dag na het avondeten lezen beide 
bewonersgroepen van locatie De Parel 
in Roden uit het dagboekje ‘God onze 
Schepper’. De bewoners ontvingen een 
geldbedrag van de Vrienden van Sprank 
voor de aanschaf van deze dagboekjes.

Iedere cliëntgroep kan eens in de drie jaar voor 

50 euro christelijke (dag)boekjes en cd’s 

aanschaff en. De coördinerend begeleider kan 

het bedrag hiervoor bij de Vrienden van Sprank 

aanvragen via het intranet van Sprank. 

Bewoonster Xiao Xin Noorlander: “Wij vinden 

het dagboekje mooi. Het is goed te begrijpen. 

Er staan leuke tips, ideetjes en vragen in en ook 

liedjes. Die kunnen we meezingen en ook mooie 

gebeden die we samen kunnen bidden.”

Eenvoudige taal
‘God onze Schepper’ (Annette Doggen) is 

een mooi bijbels dagboekje in eenvoudige taal. 

Het lezen hieruit zorgt iedere dag weer 

voor een waardevol en gezellig moment. 

De Parel-bewoners zijn blij met deze gift van 

de Vrienden van Sprank!
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heeft iedereen daarom inspraak gehad, 
van manager tot huishoudelijk dienst 
en natuurlijk alle medebewoners. 
Niet iedereen was in eerste instantie 
enthousiast. Maar door goede 
gesprekken en duidelijke afspraken werkt 
het nu voor iedereen goed. Zo komt Evy 
bijvoorbeeld niet in de woonkamer en 
de gemeenschappelijke gang; Elise heeft 
een slot op haar tuindeur gekregen. 
Het uiteindelijke doel van een eigen 
hond voor Elise bestaat uit kleinere 
doelen. Bij elk doel kijken we of Elise de 
verantwoordelijkheid aankan en of het 
goed gaat met de verzorging van het dier. 
Als er iets is met de hond, belt Elise haar 
ouders voor hulp en niet de begeleiding. 
Maar het gaat boven verwachting goed. 
Elise loopt nu rechtop, ze voelt zich 
zekerder en kan haar emoties beter 
reguleren. Elise en Evy zijn echte maatj es.” 

Simone van Dam, 
moeder van Elise 
“Als kind was Elise 
al dol op honden. 
Ze kende alle honden 

uit de wijk en mocht ze vaak uitlaten. 
Dan kwam ze terug als een ander mens. 
Ze kon aan de honden al haar nare 
ervaringen kwijt. ‘Die hond troost me en 
dan is het over’, zei ze een keertj e. Toen 
Elise op Stavoren kwam wonen, was een 
hond helemaal niet de bedoeling. Maar ze 
vertelde ons op een dag over de brief die 
ze aan de bestuurder had gestuurd. Dat 
had ze zonder onze hulp gedaan. Toen is 
het balletj e gaan rollen. Ik was zelf bang 
voor honden, maar voor Elise heb ik me 
over mijn angst heen gezet. 

‘ Een hond is voor mij de oplossing van veel dingen’

Evy wordt enorm goed getraind. Elise en 
wij krijgen deskundige begeleiding. 
Want dit is geen hond voor de 
gezelligheid, dit is een hulphond.
Op momenten dat de wereld onduidelijk 
is voor Elise, wordt ze boos, uit onmacht. 
Evy bijt dan zachtj es in haar hand en dan 
gaat Elise nadenken: ‘Waarom schreeuw 
ik nu?’ Ze begint Evy te aaien en daarvan 
wordt ze rustig. Na een tijdje weet ze niet 
meer waarom ze nou eigenlijk boos was. 
We kunnen als ouders alleen maar vol lof 
zijn over de begeleiding van Sprank. 
Over dit traject, maar ook in algemene 
zin. Begeleiders kijken oprecht naar 
wat de bewoner nodig heeft en hoe ze 
kunnen helpen. Dat een organisatie zulke 
extra stappen zet, hebben we nooit 
eerder gezien.“ 

De ‘Vrienden’ De ‘Vrienden’ 
trakteren op boekjes trakteren op boekjes 

Wil je een donatie doen 
aan de Vrienden van 
Sprank? Scan de QR-code 
of maak een gift over via 
NL90 RABO 0118 716 638. 

Alvast bedankt! 

Meer lezen of meer informatie 
over Vrienden van Sprank: 
www. vriendenvansprank.nl

Boekjes en 
cd's dankzij de 
'Vrienden'.

13 12

Sprankel Magazine

 Vrienden van Sprank 



Erik haalt vrolijke 

klanken uit zijn orgel.
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Ze zijn het er allemaal over eens, de 
bewoners, maar ook begeleiders: de 
Arendsvleugel in Sappemeer is een prachtige 
locatie. “Zowel van buiten als van binnen”, 
zegt begeleider Judith Horssen. En haar 
collega Dharm Ramdjielal vindt dat ook: ‘
Het is hier zo ruim, heerlijk om in te werken!’ 
Het gebouw was vroeger een armenhuis en 
later een verpleeginstelling. De woon- en 
eetkamer en de appartementen hebben  
flinke afmetingen.

Puzzel
Anja Mooibroek (43) houdt van gezelligheid 
en zit graag in de woonkamer te knutselen. 
“Ik maak kaarten”, vertelt ze, “En slingers met 
sterretjes eraan.” Ze heeft in de woonkamer 
haar eigen tafel. Op dit moment is ze net met 
een heel ingewikkelde puzzel bezig. Anja 
vertelt blij dat ze tante is geworden.  
Vanmiddag gaat ze Ina Meinders helpen. Dat 
is de ondersteuningshulp van de Arends-
vleugel. “De bewoners vinden het leuk om mij 
te helpen met schoonmaken”, vertel Ina. Ze 
lacht: “En dat is voor mij natuurlijk ook fijn!”

Popje
Samen met de fotograaf ben ik uitgenodigd 
op de kamer van Jojanneke Bus (41), die een 
vrije dag heeft van haar werk, waar ze heel 
creatief is met hout. Jojanneke bewoont 

Orgelfan
Erik Scherff (43) komt net binnenlopen van 
zijn vrijwilligerswerk bij de Voedselbank. Erik 
is gek van orgels. “Ik ben op mijn zevende 
begonnen met orgelspelen”, vertelt hij. 
Daarbij gebruikt hij een muziekboek waarin 
de noten zijn vervangen door kleuren. Wij 
genieten van zijn orgelspel: Psalm 116 ‘God 
heb ik lief’ en vaderlandse liederen. “Ik speel 
ook bij de Notenkrakers in Assen”, vertelt hij 
met trots. “Dat is een orkest van mensen met 
een beperking. We geven ook concerten.” 
Erik heeft een baan in het verzorgings-
huis Sint-Jozef in Sappemeer. “Daar doe ik 
spelletjes met de bewoners, en help ik met 
hand- en spandiensten.”

De Arendsvleugel telt tien bewoners. Bege-
leider Judith: “Onze buren zijn heel blij met 
ons. En wij zijn blij dat we op zo'n mooie plek 
mogen wonen en werken.” 

haar appartement op de benedenverdieping 
samen met Maartje-Nienke, haar ‘baby’.  
De oortjes en vingertjes zijn zo natuur- 
getrouw, dat het net echt lijkt. Jojanneke haalt 
haar ‘kind’ voorzichtig uit de Maxi-Cosi.  
We mogen het even vasthouden. Jojanneke 
weet dat het geen echte baby is, maar haar 
zorg voor het popje is er niet minder om. 

‘  Trots op  ‘  Trots op  
ons mooie  ons mooie  
gebouw’gebouw’

Anja heeft haar eigen tafeltje in de 

woonkamer, waar ze puzzels maakt.

Jojanneke zorgt 

goed voor  

haar ‘kind’ 

Maartje-Nienke.

Het gebouw ligt wit te blinken in de zon, de dakkapelletjes bedekt 
met vrolijke rode pannen. De bewoners zijn trots dat ze in zo’n mooi 
historisch pand mogen wonen: de Arendsvleugel in Sappemeer. 

Sprankel Magazine
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“Ik heb ruim 45 jaar gewerkt in de 

fi nanciële wereld. Ik heb me altijd 

voorgenomen: Als ik met pensioen ga 

en ik nog gezond ben, ga ik iets met 

mensen doen. Ik werd op Wenwille 

gewezen door een kennis: volgens mij 

is dat wel wat voor jou. Ik heb echt iets 

met deze doelgroep. De bewoners zijn 

zichzelf, open, spontaan en direct. 

Als ze een probleem hebben, benoemen 

ze dat. Ik ben na een dag wel moe, 

maar krijg er ook energie van.”

In de keuken
Elke dinsdag zorgt Tjeerd dat om vier uur 

de koffi  e, thee en koekjes in de woonka-

mer klaarstaan. De bewoners druppelen 

binnen en hij biedt ze een luisterend oor. 

Hebben ze nog iets leuks mee gemaakt? 

Of iets vervelends? Om halfvijf gaat 

hij met Trienke, een van de bewoners, 

koken. Tjeerd benadrukt: “Zij gaat koken 

en ik help haar. Ik kon eerst helemaal niet 

koken, mijn vrouw doet dat altijd. Ik had 

nooit gedacht dat ik nog eens maaltijden 

voor tien personen zou helpen bereiden!” 

Na het eten verdeelt Tjeerd zijn aandacht 

Vrijwilliger Tjeerd 
van der Vaart:
‘ Ik ben onderdeel 
van hun leven’

Bijna dinsdag: Bijna dinsdag: 
Tjeerd komt weer!Tjeerd komt weer!

over de bewoners: samen de vissen-

kom schoonmaken, een wandelingetje 

maken, afwassen of een spelletje doen. 

Bewoners kijken ernaar uit. Op maandag 

zeggen ze: ‘Het is weer bijna dinsdag, 

Tjeerd komt weer!’ “Ik word gezien als 

een van de begeleiders, ik ben onder-

deel van hun leven.” Ook door ouders en 

begeleiders wordt het werk van Tjeerd 

en de andere vrijwilligers van Wenwille 

enorm gewaardeerd.

Geheimpje
“Vorig jaar waren mijn vrouw en ik 

vijftig jaar getrouwd. Onze dochters 

hadden als verrassing een drive-through 

georganiseerd en ook de bewoners 

waren uitgenodigd. Vijf bewoners waren 

in de gelegenheid om met hun ouders in 

de auto langs te komen. Wat hebben ze 

het goed geheim gehouden!

Op dinsdag riepen ze: ‘Tot volgende 

week dinsdag!’ Ik had helemaal niks 

door. Ze vonden het prachtig dat ze mij 

voor de gek hielden, en ik moest het 

vaak horen: ‘Dat had Tjeerd niet gedacht, 

hè, dat wij ook kwamen. We hadden je 

mooi voor de gek!’ Het was een prach-

tige dag. Het is nu een jaar geleden, 

maar we teren er nog op.”
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Als Tjeerd er op dinsdag niet is, dan klopt er iets niet. Tjeerd 

van der Vaart komt al zeven jaar elke week op locatie Wenwille 

in Drachten. Na zo veel jaren heeft hij een vertrouwensband 

opgebouwd met de acht bewoners van de bovengroep. 

‘ Ik stond nooit in de 
keuken, maar nu help 
 ik koken voor tien!’

In de keuken met 

Wiebren Varwijk.

Mens-erger-je-nietspelen 

met Eritia Kooistra.

Tjeerd helpt Trienke 

de Jong met koken.

Sprankel Magazine
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De laatste jaren hebben we bij Sprank veel meer 
aandacht voor rituelen. Leven met aandacht is 
belangrijk. En door daar rituelen aan te verbinden, 
wordt het nog mooier. 

Medewerkers ontvangen een beeldje als ze een koperen 

(12 ½ jaar) of zilveren (25 jaar) jubileum bij Sprank 

aantikken. Dan staan we even stil bij wat die persoon voor 

onze organisatie betekent: ‘is liefdevol, heeft aandacht, 

waardevolle kracht op de achtergrond’. 

Cadeau
Ook onze cliënten hebben behoefte aan markerings-

momenten. Daarom krijgen ze tegenwoordig een 

prachtige levensboom als ze hun woonjubileum vieren bij 

Sprank. We besteden ook bijzondere aandacht aan andere 

overgangsmomenten: met pensioen gaan, oom of tante 

worden, je verjaardag vieren. Het zijn allemaal manieren 

om te onderstrepen dat elk leven het waard is om als een 

cadeau uitgepakt te worden.

Het schatkistje is ook een manier om te zeggen: ‘Dit ben 

ik. Deze spulletjes bewaar ik omdat ze me herinneren aan 

wie ik ben en wat ik heb meegemaakt.’ Het is bijzonder om 

elkaars schatkist te mogen bekijken en erover te praten. 

Engel� e
Zal ik vertellen wat er in mijn kistje zit? Het tijdschrift ‘Anne’ 

dat ik kreeg voor m’n 50e verjaardag. Het herinnert me aan 

mijn fi jne collega’s. Er zit een engeltje in het schatkistje, 

gemaakt door een cliënt. En een zakmes, gekregen van een 

vriend die zei: ‘Je moet soms rustig een appeltje schillen, 

als teken dat niet alles vandaag af moet.’

Nooit af
Schatkistjes worden gemaakt door onze eigen 

dagbesteding Fraam. In de komende tijd kan iedereen 

zo’n kistje bestellen en vullen. Zo’n kistje is nooit af. 

Elke keer kan er iets nieuws in. Ik kan niet wachten om 

de schatkistjes overal bij Sprank terug te zien!

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
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Colofon Elkaars  Elkaars 
 schatkist bekijken  schatkist bekijken 

Anne Westerduin de Jong, raad van bestuur
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Wat doe jij met de Sprank-kalender?
Kijk jij vaak op de Sprank-kalender, en wat doe je ermee? 
In de volgende Sprankel willen we daar graag iets van laten 
zien. Stuur een foto (op minimaal 1MB) naar t.westerbeek@
stichtingsprank.nl, met een korte toelichting. De redactie 
maakt een selectie van de inzendingen.

Daniël Wolff woont in Hart van Vathorst in 
Amersfoort. Hij heeft een lied geschreven, 
de Plastic-Song, over plastic afval. Zijn 
moeder heeft er muziek onder gezet. 
Wij zijn supertrots op Daniël!

Locatie Hart van Vathorst

Oproepje

Bestel heerlijke 
verrassingen 
bij Sprankelend
gemaakt.nl
Op dagbesteding Het Hoekpunt in 
Bergschenhoek worden door unieke 
mensen heerlijke taarten, kleurrijke 
kaarten en vlaggenlijnen gemaakt. 
Te bestellen via de webshop 
sprankelendgemaakt.nl. 

Lekkere tip: bestel een brownie en verras 
iemand met deze lekkernij die door de 
brievenbus past. De medewerkers van 
Het Hoekpunt zorgen voor verzending 
in een mooie verpakking. Kijk voor alle 
mogelijkheden op sprankelendgemaakt.nl.

 De song van Daniël:  De song van Daniël: 
 Beter geen plastic!  Beter geen plastic! 
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Zondagmoment

Samen geloven 

De zondag is een speciale dag voor bewoners 
en begeleiders van Sprank. Een dag van rust en 
ontmoeting met God en met elkaar. 

Speciaal voor deze dag maakt Marije Vermaas, geestelijk 
verzorger bij Sprank, maandelijks een video met bijblad. 
Ze geeft leuke ideeën, gespreksvragen, opdrachten of 
suggesties voor allerlei creatieve uitspattingen. 
Je kunt alles samen doen op de groep, m aar de video 
kun je ook zelfstandig bekijken. Ga naar de website 
van Sprank, www.stichtingsprank.nl/zondag-moment
of scan de QR-code. 
(Met dank aan de Vrienden van Sprank voor 
hun financiële bijdrage aan de video's.)

Een maandelijkse 
overdenking


