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Yvonne (rechts)
met Nancy

Een sterk stel

Het buurtteam in Leidsche Rijn is open.
Voor ondersteuning kun je hier aankloppen.
Yvonne deed dat ook.
Nancy helpt haar een handje.
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Patricia knipt
Stiena

Bij Studio 10 werken nu ook mensen van
Altrecht Talent.
Die samenwerking ging niet vanzelf.
Iedereen moest aan elkaar wennen.
Inmiddels loopt het gesmeerd!

6

samen
werken
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In een buurtteam werken
verschillende organisaties samen.
Reinaerde doet mee
in het buurtteam Leidsche Rijn.
Iedereen in de wijk kan daar
aankloppen en gratis advies
krijgen.
Ook mensen met een
beperking.

Yvonne maakt
snoeptaarten

Ja hallo!

Buurtteam

Thuis op de bank zitten is niks.
Daar kwam Nico ook achter.
Nico is nu een trotse fitness-begeleider.

8

Een sterk stel

Het buurtteam zit aan
de Ab Harrewijnstraat 17,
in het pand van Remake.
Marjan Verhagen
van Reinaerde is de
teamleider.
Het buurtteam is er
ook voor mensen met
ambulante begeleiding.
Eerst kregen ze die
begeleiding van
Reinaerde.

Uit de kunst

Kunstenaars van De Wijde Doelen hebben
geschilderd op locatie.
En er wordt al weer hard gewerkt aan een
nieuwe expositie...

Kijk ook de film.
2

KijKer

Nu komt er een
medewerker van het
buurtteam bij hen thuis.
Nancy Beukering werkt
bij het buurtteam.
Nancy vertelt dat de
cliënt centraal staat.
“We kijken wat iemand
zelf nog kan.
Ook kijken we wat
iemand graag wil.
Dan gaan we samen

bedenken wat de beste
oplossing is.
Er is altijd wel een
lichtpuntje te vinden.
Stap voor stap gaan we
dan naar het doel toe.
Net zolang tot we dat
doel hebben gehaald.
We kijken altijd vooruit.”

Yvonne Steiginga is 61 jaar.
Ze woont in de wijk Leidsche Rijn
in Utrecht.
Yvonne is heel zelfstandig.
Ze gaat met de bus naar haar
werk.
Ook ruimt ze zelf haar huis op en
doet ze boodschappen.
Maar Yvonne heeft ook problemen.

Heimwee
Yvonne heeft last van heimwee.
Ze wil graag terug naar Zeeland.
Daar is ze geboren.
Om te kunnen verhuizen, is er nog
wel wat nodig.
Haar geldzaken zijn nog niet op
orde.
3
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Ook in haar hoofd is het soms een
warboel.
Ze kan ineens erg verdrietig
worden.
Daarom heeft Yvonne aangeklopt
bij het buurtteam.
Daar vertelde ze over haar grote
wens, verhuizen.
Ook zei ze dat ze problemen met
geld had.
Nu krijgt ze iedere week bezoek
van Nancy.
Nancy werkt bij het buurtteam.
Samen met Nancy doet Yvonne
wat aan haar geldzaken.

Snoeptaarten
Yvonne werkt bij UW Bedrijf Lage
Weide.
Ze maakt daar prachtige
snoeptaarten.
“Zonder mijn werk zou ik doodziek
worden”, zegt ze.
“Maar zonder Nancy ook.
Ik kan Nancy altijd bellen als er
wat is.
Ik hoop dat we samen mijn droom
uit kunnen laten komen.” ●

K

In het
nieuws

“We werken nu heel goed samen”
Reinaerde Studio 10 heeft
nieuwe huurders.
Sinds kort lopen er ook mensen
van Altrecht Talent door de
gangen.
Zij hebben een psychiatrische
aandoening.
Het is voor iedereen best
wennen.
De samenwerking komt wel
goed uit.
Altrecht Talent zocht naar een
ander gebouw.
Het oude gebouw was te groot en
te duur.
Bij Studio 10 zochten ze juist
nieuwe cliënten.
Veel mensen die er eerst
dagbesteding kregen, zijn
weggegaan.
Dat komt door Werken waar je
woont.
Dan ga je naar je werk of
dagbesteding dicht bij je huis.
Daardoor stond het pand aan de
Specht bijna leeg.

Stiena werkt bij de receptie van
Studio 10.
Ze wil graag haar haren laten
knippen.
Dat laat ze doen door Patricia.
Ze werken nu toch in hetzelfde
gebouw.

Patricia
knipt Stiena

Andere regels

Respect
Samenwerken gaat niet vanzelf.
Beide groepen moeten zich aan
elkaar aanpassen.
Respect hebben voor elkaar is ook
belangrijk.
Ook al doet die ander misschien
dingen die je niet begrijpt.
Wennen aan elkaar kost tijd.
Patricia doet een cursus visagie bij
Altrecht Talent.
Daar leert ze haren knippen,
opmaken en nagels lakken.
Ze heeft al een certificaat gehaald.
Daar is ze heel trots op.
4
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Stiena: “Ik was eerst bang was dat
jullie mijn werk zouden afpakken.
Maar dat is niet gebeurd.
Eigenlijk werken we heel goed
samen nu.”
Patricia zegt dat zij ook moest
wennen in het begin.
Vooral aan de andere regels die er
zijn bij Studio 10.
Patricia: “Hier hebben we geen
eigen keuken.
We moeten altijd wachten tot jullie
klaar zijn.
En verder missen we ons oude
gebouw wel.
Maar we zijn toch heel blij dat we
hier welkom zijn.
Nu kunnen wij ook doorgaan met
onze activiteiten.” ●

Vincent knoeit
met vingerverf

Schilderen met Vincent
Vincent Bijlo is blind.
Hij is ook een bekende
Nederlander.
Op 10 maart opende Vincent de
Week van Zorg en Welzijn.
Dat gebeurde bij Reinaerde ’t
Zand.
SIn de Week van Zorg en Welzijn
mag iedereen een kijkje komen
nemen bij locaties.
Zo kunnen ook andere mensen
zien wat daar allemaal gebeurt.
Ze kunnen zien wie de cliënten zijn
en wat ze doen.

Vingerverf
Bij ’t Zand waren verschillende
workshops.
Vincent deed daar ook aan mee.

Samen met cliënten maakte hij
een schilderij van vingerverf.
Het werd een heel kleurig
schilderij.
Vincent was er zelf erg trots op.
Ook deed hij mee aan Bewegen in
Muziek.
Dat is een bijzondere activiteit bij
’t Zand.
Er klinkt dan mooie muziek in de
groep.
Een begeleider wappert met
zachte doeken over de gezichten
van cliënten.
Ook worden er allerlei geluiden
gemaakt, zoals met plastic zakjes.
Veel cliënten vinden dat prettig.
Ze worden er rustig van.
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Aparte sfeer
Ook Vincent Bijlo werd er stil van.
“Dit lijkt op theatermaken”, zei hij.
“Er ontstaat een heel aparte sfeer.”
Truus woont in de buurt.
Ze is vrijwilliger bij ’t Zand.
Iedere week knutselt ze samen
met de cliënten.
Samen met haar kleinzoon deed
ze mee aan Bewegen in Muziek.
Truus vond het een leerzame
ervaring.
Truus: “Deze cliënten hebben ons
ook veel te bieden.
Zo kunnen we allemaal van elkaar
leren.” ●

Meedoen is belangrijk

K

Meedoen is belangrijk
Nico Fonville is 63 jaar.
Hij woont bij Reinaerde
Loerickerstee in Houten.
Nico heeft heel lang bij een bedrijf
gewerkt.
Sinds 5 jaar is hij werkloos.
Hij zat vooral thuis en deed niet
zo veel.
Maar nu is Nico weer volop bezig.
Hij is vrijwilliger geworden bij
dagcentrum De Weteringhoek in
Houten.
Daar helpt hij oudere cliënten bij
de fitness.

Ja
hallo!

Nico Fonville
Nico is erg goed in het helpen bij
de fitness.
Hij helpt waar hij kan.
Zo haalt hij de sportfiets op en zet
die klaar.
Hij helpt ook mee met opruimen.
Na afloop brengt hij de mensen
terug naar de bus.
De begeleiders ondersteunen Nico
bij zijn werk en in de contacten
met cliënten.
Iedereen is erg blij met zijn hulp.
Het doet Nico goed dat zijn inzet
gewaardeerd wordt.
Daar is hij echt trots op.
“Mensen herkennen me en zijn blij
als ik binnenkom”, zegt Nico.
“Dat geeft me een goed gevoel.”
Nico raadt alle mensen aan om
iets te doen in hun vrije tijd.
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Nico – in de streepjestrui – doet
de oefeningen graag voor bij de
fitness

Nico heeft het erg naar zijn zin.
“Ik doe het werk met veel plezier”,
zegt hij.
Tot voor kort zat Nico nog thuis.
Dat vond hij eigenlijk wel prima.
Maar zijn begeleiders vonden dat
minder leuk.
Zij wilden dat hij weer mee zou
doen in de samenleving.
Dat hebben ze tegen Nico gezegd.
Bij De Weteringhoek vonden ze
toen werk dat bij Nico past.
Eerst had Nico er niet zo’n zin in.
Maar hij is het werk toch gaan
proberen.
Na een paar keer was Nico heel
enthousiast.
Nu wil hij er niet meer weg. ●

Reinaerde kijkt naar wat
mensen kunnen.
We proberen zo iedereen aan
het werk te helpen.
Want meedoen in de
samenleving is belangrijk.
Daar is Nico ook achter
gekomen.
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uit de
kunst

K

Prokkelen in 2014
Links de kamer van het KF Heinfonds met de
open haard en de lampen die Bob natekende.

Een Prokkel is een prikkelende
ontmoeting tussen mensen met en
zonder verstandelijke beperking.
De Prokkelweek is dit jaar van 2
tot en met 7 juni.
We zijn nog op zoek naar
Prokkelambassadeurs.
Een Prokkelambassadeur is
iemand die graag over de Prokkel
wil vertellen.

Menno Wiegman en Bob van Buuren bij de
tekening van Bob

“Er zit ziel
in je werk”
Tussen Ateliers De Wijde Doelen
en het KF Heinfonds is een mooie
samenwerking ontstaan.
Het KF Heinfonds geeft geld aan
projecten die iets goeds doen met
kunst en cultuur.
Ook De Wijde Doelen heeft geld
gekregen van dit fonds.
Met dat geld konden de
kunstenaars bijzondere plekken in
Utrecht schilderen.
Zo hebben ze kastelen en oude
huizen getekend.

Die schilderijen heeft het
KF Heinfonds gebruikt voor zijn
eigen jaarverslag.
Dat jaarverslag ziet er daardoor
prachtig uit.
Bob van Buuren werkt bij De Wijde
Doelen.
Zijn tekeningen staan ook in het
jaarverslag.
Menno Wiegman werkt bij het KF
Heinfonds.
Bob en Menno ontmoeten elkaar
8
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in het statige pand van het
KF Heinfonds.
Daar hangt nog meer werk van De
Wijde Doelen.
Menno: “We hebben ‘De
Paardenkathedraal’ van Ruth van
der Neut gekocht.
Een schilderij van Derk Wessels
hebben we ook gekocht.”
Bob wil graag zien hoe het
jaarverslag eruit ziet.
Menno zegt dat het alleen op
internet staat.

Menno: “We hebben al veel
complimenten gekregen.
Iedereen vindt het heel erg mooi.”
Ook Menno houdt van het werk van
Bob.
Menno: “Jij gebruikt hele felle
kleuren.
Er zit echt ziel in je werk.”
Bob: “Ik kan goed kijken.
Wat ik zie, probeer ik precies zo na
te tekenen.
Maar soms zie ik zelf andere
kleuren dan in het echt.
Die kleuren maken iets wat saai is
juist mooier.”
Intussen werken de kunstenaars
hard aan een nieuwe expositie.
Die gaat over het stationsgebied in
Utrecht.
De expositie is vanaf mei te zien in
het stadhuis van Utrecht. ●

Als je Prokkela mbassadeur wilt
worden,
mail dan naar:
Charlotte Verboom:
cverboom@reinaerde.nl
Jan van de Pol:
jvdpol@reinaerde.nl

Je kunt ook meedoen met de
ProkkelSterrenslag.
Die is op 2 juni in Utrecht.
De Prokkelstagedag is op 7 juni.
Heb je vragen over de Prokkel?
Wil je je aanmelden?
Heb je ondersteuning nodig?
Wil je zelf een Prokkel
organiseren?
Zoek je een stageplaats?
Mail dan naar:
prokkelteam@reinaerde.nl
Of kijk op: www.prokkel.nl

Wie zal dat betalen?
Er is een nieuwe brochure
“Waar kunt u op rekenen bij
Reinaerde”.
Hierin staat wat cliënten
moeten betalen voor hun
verblijf.
Soms betaalt Reinaerde ook
mee.
Er gaan dit jaar dingen
veranderen.
De was doen is duurder
geworden.
En het schilderen van je
woonruimte doe je zelf.
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Reinaerde betaalt dan wel
de verf.
Eelco woont op De Bongerd.
Met hulp van vrienden
heeft hij zijn eigen kamer
geschilderd.
Hij koos zelf de kleur die hij
wilde.
Het resultaat mag er zijn.
Er zijn 2 verschillende
brochures in duidelijke taal.
Beide brochures staan op:
www.duidelijkreinaerde.nl

