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Bijzondere ogen

Floortje van Beek (15) kan niet praten.
Toch weet haar moeder precies wat ze wil.
Dat komt door een speciale computer.
Floortje bestuurt die met haar ogen.
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Boodschappen

Robin van Zoelen werkt bij Reinaerde De
Bombardon in Veenendaal.
Hij doet boodschappen voor oudere
mensen. Want zelf kunnen ze dat niet meer.
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Familie

Ja hallo!

Speciale computer

Cliënten van Reinaerde maken al jaren
kerstpakketten. Ze werken er hard aan.
Het thema van dit jaar is Reinaerde Fit.
Ook bedrijven, zoals het CNV, bestellen bij
Reinaerde zo’n mooi kerstpakket.
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Reinaerde ondersteunt
veel cliënten.
Iedereen is anders.
Sommige cliënten wonen
en werken bij Reinaerde.
Andere cliënten gaan bij
Reinaerde naar school of
dagbesteding.
Er zijn mensen van
allerlei leeftijden, jong en
oud.
Floortje van Beek
is 15 jaar.
Zij gaat naar

Uit de kunst

Jessica Magnin schrijft gedichten.
Ze deed mee aan een landelijke
poëziewedstrijd.
Daar won ze de tweede prijs.
Haar gedicht heet: Beelden van klei.
Zie ook het filmpje op dvd
of op You Tube: Reinaerdevideo
2
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Kinderdagcentrum
De Vlindervallei in
Veenendaal.
Floortje kan veel dingen
niet zelf.
Ze kan niet zelf lopen
en haar handen niet
gebruiken.
Ook heeft ze last van
epileptische aanvallen.

Niet praten
Floortje kan ook niet
praten.

Floortje met
moeder
Yolanda en
zus Femke

Dat komt door het
syndroom van Rett.
Daar is Floortje mee
geboren.
Dankzij een speciale
computer kan ze nu toch
praten.
Dat doet ze met haar
ogen.
Zo kan Floortje duidelijk
maken wat ze wil.
Haar familie is heel blij
met de computer.

Yolanda
wijst iets
aan op de
speciale
computer

Bijzondere ogen
Floortjes moeder heet Yolanda.
Yolanda had al snel door dat
Floortje zich niet goed ontwikkelde.
Floortje kon bijna niets zelf.
Praten lukte ook niet.
Yolanda: “Ze kon me niets
vertellen.
Ik wist dus niet of ze pijn had.
Maar het ergste was dat ze geen
contact maakte.
Het leek wel alsof wij niet
bestonden.
Ze leefde in haar eigen wereldje.”
Toch merkte haar moeder dat
Floortje wel iets anders kon.
“Floortje heeft bijzondere ogen.
Met die ogen maakt ze contact
met ons.
Als ze blij is, gaan haar ogen
glimmen.”

Begrijpen
Op De Vlindervallei werken
3
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logopedisten.
Zij weten alles over spraak.
Floortjes ouders vroegen de
logopedisten om raad.
Na lang zoeken vonden ze een
speciale computer.
Die computer praat als je er naar
kijkt.
Kijken kan Floortje goed.
Als ze naar een plaatje kijkt, zegt
een stem wat dat plaatje is.
Zo weet haar familie wat Floortje
wil of wat ze bedoelt.
Floortje kan nu zeggen dat ze
hoofdpijn heeft.
Ook haar zus Femke en haar broer
Emiel praten nu met haar.
“Het is een hele zorg minder”, zegt
haar moeder.
“We weten nu ook dat Floortje
veel meer begrijpt dan we altijd
dachten.” ●

K

In het
nieuws
Robin krijgt het boodschappenbriefje en geld

“Ik help graag mensen in nood”
Reinaerde De Bombardon
in Veenendaal is een
boodschappendienst gestart
voor oudere mensen.
Zij komen vaak de deur niet
meer uit.
Thuiszorgorganisatie Opella
heeft er geen tijd meer voor.
Daarom doen cliënten nu de
boodschappen.
Daar betaalt Opella De
Bombardon dan voor.
Eén keer per week stapt Robin
van Zoelen op de bakfiets.
Die bakfiets mag De Bombardon
lenen van Theater De Lampegiet.
Dat is erg fijn, want de
boodschappen zijn zwaar.
Robin heeft zich zelf aangemeld
voor deze klus.
”Ik doe dit werk omdat ik graag
mensen help”, legt Robin uit.
“Vooral mensen in nood.”
Renske van de Steeg is vrijwilliger.
Ze werkt voor Hulp In Praktijk.
Renske fietst altijd mee met
Robin.

Een bakfiets
vol boodschappen
Mevrouw
Poppeliers
is tevreden

Vertrouwen
Vandaag gaan ze naar mevrouw
Poppeliers.
Mevrouw Poppeliers is al wat
ouder.
Lopen gaat niet meer zo goed.
Ze heeft best veel boodschappen
nodig.
Op een briefje heeft ze geschreven
wat ze moet hebben.
Broodjes, fruit, melk, koffie, wcpapier en een doos gebakjes.
Ze geeft Robin ook haar
portemonnee met geld mee.
Mevrouw Poppeliers vertrouwt
Robin helemaal.
“Hij doet het ontzettend goed”,
zegt ze tevreden.
4
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“Ik vind het heerlijk dat Robin en
Renske voor mij naar winkel gaan.
Door mijn slechte heup kan ik dat
zelf niet meer.”
In de supermarkt pakt Robin de
boodschappen.
Hij scant ze ook meteen.
Dat is handig als hij bij de kassa
moet betalen.
Met een volle bakfiets gaan Robin
en Renske terug naar mevrouw
Poppeliers.
Ze is ontzettend blij met de
boodschappen.
Als dank krijgen Robin en Renske
thee met gebak. ●

“Stralend naar huis!”
Floris van Heertum, Vincent
Hoolwerf en Fabrice Mugimba
werken bij het Serviceteam van
De Schans.
De Schans is een dagcentrum van
Reinaerde in Woudenberg.
Het Serviceteam verzorgt
iedere woensdagmiddag het
LunchCultUurtje.
Iedereen die dat wil, kan tijdens
het LunchCultUurtje soep en
broodjes krijgen.
De lunch wordt geserveerd door
Floris, Fabrice en Vincent.
Ze vinden het horecawerk leuk en
ze leren er veel van.
Floris zegt: “We dekken de tafels
netjes en nemen bestellingen op.”
“We rekenen ook zelf af”, vertelt
Vincent.
Fabrice is zo enthousiast dat hij er
zijn vak van wil maken.

Gezellig
Het LunchCultUurtje is in het
Cultuurhuis.
In het Cultuurhuis zitten

Floris
met de
lunchkaart

Fabrice,
Vincent en
Floris dekken
de tafel

verschillende culturele bedrijven.
Zoals de bibliotheek, de VVV en de
stichting Kunst en Cultuur.
Yvonne Kos en Annie Clement
werken bij Kunst en Cultuur.
Zij wilden graag dat er een eetcafé
zou komen.
Yvonne: “Daar kunnen mensen
voor weinig geld lekker eten.
En het is heel gezellig bovendien.”
Yvonne en Annie vroegen aan
Marlies Miltenburg of zij hen kon
helpen.
Marlies is begeleider bij De
Schans.
Marlies vond het ook een goed
idee.
“Zo worden we echt onderdeel van
Woudenberg”, zegt ze.
En voor de jongens is het een
goede leerschool.”

Vrijwilliger
Maggie de Graaf en Trijn Boersma
zijn kok.
Zij werken als vrijwilliger bij het
5
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De koks
Maggie
en Trijn

LunchCultUurtje.
Maggie en Trijn maken de soep en
de broodjes zelf.
De klanten vinden het eten
heerlijk.
“Maar zonder de jongens zou het
beslist niet gaan!”, lacht Trijn.
“We gaan altijd stralend weer naar
huis.” ●

Bij De Koppel
werken ze hard

K

Ja
hallo!

Gezond kerstpakket
Het is bijna Kerstmis.
Veel mensen krijgen dan een
kerstpakket.
Met een kerstpakket bedankt een
baas zijn personeel.
Een kerstpakket is ieder jaar weer
een verrassing.
De inhoud is altijd anders.
Er zitten veel verschillende dingen
in.
Sommige kun je eten of drinken,
zoals koekjes of een fles wijn.
Andere zijn handig, zoals een
kaars of een boek.

Perfect
Reinaerde maakt al jaren
kerstpakketten.
Dat doen cliënten op hun
dagbesteding.

Maar ook bedrijven willen zo’n
kerstpakket graag kopen.
Ze bellen dan met Marjan van
Lexmond.
Marjan is commercieel
medewerker bij Reinaerde.
Zij weet alles van kerstpakketten.

Extra druk

Marjan en Peter sjouwen
met kaarsen
Ze werken er hard aan.
Dat doen ze al vanaf mei.
Er moet veel gebeuren en alles
moet perfect zijn.
Reinaerde heeft dit jaar 3500
pakketten besteld.
6
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Dit jaar is het extra druk.
Daarom krijgt Marjan hulp van
Peter Renes.
Peter werkt bij Reinaerde Zizo in
Utrecht.
Peter helpt mee aan de pakketten
voor het CNV in Utrecht.
Het CNV wil 790 kerstpakketten
van Reinaerde kopen.
Peter zorgt dat de pakketten op
tijd bij het CNV komen.

Alles moet naar het magazijn

De tassen zijn gevuld
Aankomst
bij de kerk

Talenten
Rob Berendsen werkt bij het CNV.
Hij vertelt waarom het CNV voor
een kerstpakket van Reinaerde
heeft gekozen.
Rob: “De producten van Reinaerde
zijn bijzonder.
Ze zijn gemaakt door mensen met
speciale talenten.
Wij vinden dat zij ook een kans
moeten krijgen.”
Marjan is blij met de opdracht van
Rob.
Marjan: “Het thema dit jaar is
Reinaerde Fit.
Er zitten dus gezonde producten in
het kerstpakket.
Maar ook een mooie kaars en een
schort.
Alles is gemaakt door de cliënten.”
De spullen worden naar Reinaerde
Arbeidscentrum De Koppel
gebracht.
Daar stoppen cliënten alles in een

Rob is heel
blij met het
kerstpakket

kleurige tas.
Die tassen gaan dan naar het
CNV.

Duurzaam
Meestal is een kerstpakket een
doos.
Marjan: “Het CNV wilde dit jaar
geen doos meer.
Een doos is onhandig om te
dragen.
Toen bedachten we een mooie tas.
7
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Rob van het CNV is daar heel
tevreden over.
Rob: “Een tas kun je opnieuw
gebruiken.
Dat is dus een duurzaam
product.
Duurzaam past goed in deze
tijd.” ●

Jessica krijgt
de prijs…

Uit de
kunst

K

Het andere
gedicht
Jessica Magnin is kunstenaar
bij Reinaerde Ateliers De Wijde
Doelen in Utrecht.
Ze maakt fantasiebeesten van klei.
Maar Jessica schrijft ook
gedichten.
Eén van haar gedichten heet:
Beelden van klei.
Dat gedicht won de tweede prijs in
de landelijke poëziewedstrijd Het
andere gedicht.
De feestelijke uitreiking was in
Theater De Flint in Amersfoort.
Cabaretier Freek de Jonge en
zangeres Lenny Kuhr traden daar
op.

…en een beker

Cabaretier
Freek de Jonge
trad op

Wethouder Hans Mieras van De
Bilt gaf Jessica de prijs.
De trotse Jessica kreeg een
cheque van 250 euro en een
zilveren beker.
Ze weet al wat ze met het geld
gaat doen.
“Ik neem mijn moeder en opa en
oma mee uit eten”, glundert ze.

Dichtbundel
Aan Het andere gedicht mogen
alleen mensen met een beperking
meedoen.
Dit jaar waren dat er meer dan
duizend.
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Jessica: “In De Wijde Doelen kon
je oefenen hoe je een gedicht
voordraagt.
Dat wilde ik ook leren.
Want ik houd net zo veel
van kleien als van gedichten
schrijven.”
Het gedicht van Jessica kun je
lezen in de dichtbundel ‘Dag taart
op de tafel’.
Dat boek is te koop.
Hier staan nog meer gedichten in
van mensen met een beperking. ●

Hoe voer je een goed gesprek?
Vanaf 1 januari 2015 verandert
er veel in de zorg.
Bijvoorbeeld als je zelfstandig
woont maar toch hulp nodig
hebt.
Denk daarbij aan hulp in de
huishouding of hulp bij je
administratie.
Voor dit soort hulp ga je in 2015
naar de gemeente waar je
woont.
Daar regelen ze de
ondersteuning die je thuis nodig
hebt.

De gemeente bepaalt dan welke
hulp je krijgt.
Zo kun je blijven meedoen in de
samenleving.

Keukentafelgesprek

Speciaal voor deze mensen is er
een website gemaakt.
Deze website heet: www.
gesprekmetdegemeente.nl
Hier leer je hoe je je goed kunt
voorbereiden op het gesprek met
de gemeente.
Je kunt er filmpjes bekijken met
voorbeelden.
Je kunt lezen wat er allemaal
verandert.

Je krijgt eerst een gesprek met
iemand van de gemeente.
Dat gesprek heet: het
keukentafelgesprek.
Het keukentafelgesprek is
belangrijk.
Je kunt dan vertellen wat je wel
zelf kunt en waar je ondersteuning
bij nodig hebt.

Ook krijg je tips en oefeningen
om het gesprek makkelijker te
maken.

Vragenlijsten

Website
Het is dus verstandig om je goed
voor te bereiden op dit gesprek.
Voor mensen met een beperking is
dat niet altijd makkelijk.
Want hoe voer je een goed
gesprek?
En hoe moet het als je niet alles
goed begrijpt?
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Zo zijn er vijf vragenlijsten die je
in kunt vullen.
De vragen gaan over je
dagbesteding, je persoonlijke
contacten en je huishouden.
De antwoorden op deze vragen
kun je uitprinten en meenemen
naar het gesprek.
Zo kan de medewerker van de
gemeente zien wat je zelf kunt.
Maar ook waar je
ondersteuning bij nodig hebt.
Op de website staat ook een
cursus ‘gesprekken voeren’.
Hier kun je zelf een gesprek
oefenen.
Je kunt deze cursus alleen
doen, of samen met een vriend
of familielid. ●

