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Uiteraerd/Kijker
is het magazine van Reinaerde
voor cliënten, familie, vrienden,
medewerkers en geïnteresseerden. Uiteraerd/Kijker verschijnt
vier keer per jaar: in de lente, de
zomer, de herfst en de winter. Is
uw adres gewijzigd, stuur dan een
briefje naar het redactieadres.

Redactieadres
Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
030-22 999 22
communicatie@reinaerde.nl

Aan dit nummer werkten mee
Agnes Zuiker, Anneke Kamer, Ella
van Lingen, Hanneke Langendam,
Joost Hamelynck, Mieke Westmeijer, Adriane van Duivendijk en
Rijk-Willem Schmelter.

inhoud
Waardevol
Zinvol werk en dagbesteding geven het
leven waarde. Daarbij maakt het niet
uit welke beperking je hebt. Iedereen
kan iets doen wat het leven mooi en
waardevol maakt, hoe klein ook. Dit blad
staat vol met mooie voorbeelden.
Zo leest u waarom lokale boeren zo blij
zijn met de cliënten van KANS Werk
& Dagbesteding op Dennendal (zie
pagina 2 en 3 van de Kijker en pagina
7 van de Uiteraerd). En hoe wordt een
oorwormhotel eigenlijk gemaakt?
Willeke van Raaij uit Houten was vroeger
een verlegen meisje, dat amper contact
durfde te maken. Nu is deze zelfstandige

vrouw de rechterhand van de beheerder
van welzijnsorganisatie ‘vanHouten&co’
en heeft ze zelfs haar BHV-certificaat op
zak. U leest haar verhaal op pagina 4 van
de Kijker.
Goed nieuws ook voor ZiZo, de lunchroom
en cadeauwinkel aan de Oudegracht in
Utrecht. Na een onzekere tijd is er nu
groen licht voor een doorstart. Cliënten
roepen iedereen op om een donatie
te doen voor de verbouwing van deze
waardevolle plek.
Veel leesplezier!
De redactie

Fotografie
Berto Rietema, Fieke Verdegaal

Ontwerp & opmaak
Bladen&Co, Utrecht

thema waardevol

Overname van artikelen, delen eruit,
foto’s, film en illustraties is alleen
toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.

Missie Reinaerde
Het beste uit jezelf halen en je rol
in de samenleving versterken.
Dat is onze missie de k omende
jaren voor mensen met een
beperking.
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Doorstart voor ZiZo

Aangesloten bij

Na een hectische periode en veel
onzekerheid over het voortbestaan,
is de kogel door de kerk. ZiZo,
de bijzondere lunchroom aan de
2
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 udegracht in Utrecht, kan een doorstart
O
maken. Om weer kostendekkend te
kunnen draaien, zoekt ZiZo nu eenmalig
donateurs.

Volg ons ook op social media:
You Tube: Reinaerdevideo
Twitter: @reinaerdezorg.nl
Facebook: Reinaerde.zorgorganisatie
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Local2Local op Dennendal

Alledaags
én
bijzonder
O

p werkbezoek schoof ik aan tafel om mee te eten met de
mensen van Wijkersloot in Nieuwegein.
Een dagelijks moment, met een onvergetelijke herinnering.
Jongeren met een lichamelijke beperking, soms ook met
niet-aangeboren hersenletsel, vertelden over hun veranderde
leven, de ziekte van een vader, de beginnende relatie met een
vriend. Stuk voor stuk interessante gesprekken.

Verse producten, rechtstreeks van de lokale
boer bij de cliënt op tafel. Reinaerde Dennendal
is een samenwerking gestart met Local2Local,
een coöperatie van vijftig boeren uit de regio.
Cliënten werken hard mee aan het succes van
Local2Local.

Als de dag van gisteren herinner ik mij het gesprek met
Anouk, een energieke, jonge vrouw. We raakten met elkaar
aan de praat over haar middelbare schooltijd. Dat was de
periode waarin zij, evenals ik, op het gymnasium in Doorn zat
en zij het syndroom van Susac kreeg. Openhartig vertelde zij
hoe heftig de gebeurtenis was en wat het effect daarvan op
haar leven en haar perspectief was.
Bijzonder was dat we vooral in gesprek bleven over dat wat
we deelden: het Revius, docenten die wel en niet les konden
geven en veel middelbare schoolverhalen. Ondanks ons leeftijdsverschil deelden we geschiedenis… Anouk vertelde over
haar zussen, ik over mijn zus en twee broers en de belangrijke
familieband. Beperkingen en moeilijker spreken, mijn werk,
het deed er niet meer toe.
Een mooi moment, een ontmoeting met betekenis en vooral
beregezellig.
Op weg naar huis bleef Anouk in mijn gedachten. Wat een
mooie vrouw. Een bijzondere ontmoeting waar we beiden blij
mee waren.

8

De balans zoeken

Een grotere bewustwording over het inzetten van
vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen
in een Bopz-locatie. Dat thema wil Reinaerde
organisatiebreed op de kaart zetten. Bij De Drie
Ringen in Utrecht staat bewustwording al hoog op
de agenda.
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Toen eind mei Femmianne Bredewold op basis van haar
promotie ons uitlegde hoe ‘wederkerigheid’ werkt in contact,
schoot direct de maaltijd en vooral het gesprek met Anouk
mij in gedachten.
Een dagelijks contact met een diepgaande betekenis.
Dat beleefde ik.
Dat is een andere manier van ervaren.
Om nooit te vergeten.
Dank je wel.

Prokkelweek

Een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en
zonder beperking: dat is een Prokkel. Reinaerde is full
partner van de landelijke Prokkelweek, die op 6 juni
van start ging met een sportieve Sterrenslag. Cliënten
prokkelden volop mee.

Ella van Lingen
bestuurder
3

Uiteraerd

Gastvrijheid staat voorop
bij serveerster Fatma Atak.
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ZiZo zoekt
vrienden
Midden in de stad Utrecht aan de Oudegracht staat ZiZo: de bijzondere
lunchroom, winkel en atelier waar mensen met een beperking werken. De
gasten die er lunchen of een cadeautje kopen, roemen de ontspannen sfeer.
Om weer kostendekkend te kunnen draaien zoekt ZiZo nu eenmalig donateurs
voor de hoognodige vernieuwing. Daarmee kan ZiZo van grote meerwaarde
blijven voor gasten en cliënten.
Verantwoord

ming, met de risico’s die erbij horen, over te nemen.
Reinaerde zou dan verantwoordelijk blijven voor de
begeleiding. Daar zijn we het best in.

Het plan om ZiZo te verbouwen en vernieuwen is
het resultaat van een uitgebreide zoektocht naar
een betere toekomst voor de bijzondere onderneming. ZiZo was aan de Oudegracht namelijk niet
meer kostendekkend. Toen het huurcontract afliep,
was het niet meer verantwoord om op dezelfde voet
verder te gaan. De optelsom van hoge huurlasten in
de binnenstad, een noodzakelijke verbouwing die
niet meer lang kon worden uitgesteld, teruglopende
vergoedingen voor dagbesteding voor de cliënten
en minder inkomsten uit de onderneming tijdens de
economische crisis, maakte dat Reinaerde werk ging
maken van alternatieven.

Ook is gezocht naar andere gebouwen. Er kwam zelfs
een aanbod van een ondernemer die een gebouw
aan het Oudkerkhof wilde kopen en de benedenverdieping ter beschikking wilde stellen aan ZiZo. Dat
kon niet doorgaan omdat er geen vergunning voor
de horeca kwam. Via betrokken familieleden werd
een actie opgezet om merchandise van de Tour de
France te verkopen bij ZiZo. De opbrengst – een paar
duizend euro – was voor ZiZo. Nog diverse andere
interessante opties kwamen voorbij, maar een alternatief werd aanvankelijk niet gevonden.

Van waarde zijn
Enthousiast

Van alles is uitgezocht om de onderneming voort te
zetten. Want dat is waar Reinaerde voor staat: hoe
ervoor te zorgen dat mensen met een verstandelijke
beperking hun talenten kunnen blijven benutten
en van waarde zijn midden in stad. En dat op een
financieel duurzame manier. Er volgden gesprekken
met ondernemers, die gevraagd werden de onderne-

De omstandigheden zijn inmiddels gelukkig veranderd. De huur kon worden verlaagd, de aantrekkende
economie leidt tot meer gasten en er is een minder
grote terugloop op vergoedingen voor dagbesteding door het Rijk gekomen. Daardoor staat ZiZo er
gelukkig beter voor dan een tijd geleden. Aagje aan
de Stegge, als regiomanager Utrecht verantwoordelijk voor ZiZo: “De omstandigheden helpen om
ZiZo verantwoord de broodnodige impuls te kunnen
geven. Ik ben enthousiast over het nieuwe plan dat
we gaan uitvoeren. We gaan door aan de Oudegracht,
waar Reinaerde en de verhuurder een noodzakelijke verbouwing uitvoeren. Zo zijn toiletten, vloeren

“ZiZo staat er gelukkig beter
voor dan een tijd geleden”
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Kirsten Jonker
achter de kassa
bij ZiZo.

“We hopen dat velen ZiZo
een warm hart toedragen en
een donatie doen”

en afzuiging hoognodig aan vernieuwing toe. Ook
kunnen er straks meer cliënten terecht en zorgen
we voor daglicht in het atelier. We gaan ZiZo ook
vernieuwen: je kunt er straks borrelen en dankzij
een kindvriendelijk gedeelte, een brei-atelier en
vernieuwde kruideniersachtige uitstraling spreken
we nog meer klanten aan. We verwachten ZiZo zo
weer kostendekkend te krijgen en door te kunnen
gaan aan de Oudegracht. We investeren in een
duurzame toekomst.”

geen buffer worden opgebouwd. Tweederde van
het bedrag voor de noodzakelijke verbouwing is nu
binnen. Via fondsen en donateurs willen we ervoor
zorgen dat ook de vernieuwing, die ZiZo zo goed kan
gebruiken, gefinancierd wordt. Daarbij gaat het om
zaken als nieuwe tafels en stoelen en een speelhoek. Met de actie ‘Wordt u ook vriend van ZiZo?’
zoeken we donateurs. We hopen dat velen ZiZo een
warm hart toedragen en een donatie doen, zodat
ZiZo, mede dankzij uw steun, in een nieuw jasje kan
worden gestoken. ●

Donateurs gezocht
De verbouwing en vernieuwing brengen eenmalig kosten met zich mee. Normaal gesproken
kunnen deze extra benodigde investeringen uit de
opbrengsten van de onderneming worden betaald.
Door de recessie kon er de afgelopen jaren bij ZiZo

De ontwikkelingen volgen?
U kunt de ontwikkelingen over ZiZo volgen
via Facebook (ZiZoUtrecht) of de website van ZiZo:
www.zizo-online.net.

Wordt u ook vriend van Zizo?
Iedereen die een bedrag aan ZiZo doneert, ontvangt een uitnodiging als speciale gast bij de
opening van het vernieuwde ZiZo en wordt op een ander moment getrakteerd op een drankje
bij ZiZo. Geef daarvoor uw naam en e-mailadres door: zizo@reinaerde.nl onder vermelding
van Vriend van ZiZo.
Donaties zijn welkom op rekeningnummer: NL70 RABO 0100 9922 85 ten name van
Stichting Reinaerde. Vermeld daarbij de code ‘15830.S44 Vriend van ZiZo’.

6

Uiteraerd

Mathijs Jonker en Kiroles Bishay
hangen oorwormhotels op in de
boomgaard van boer Huub.

Local2Local smeedt band
Op Reinaerde Dennendal in Den Dolder is een duurzaam
project opgezet, in samenwerking met Local2Local, een
coöperatie van boeren uit de streek. Cliënten van KANS Werk
& Dagbesteding zijn daar mede verantwoordelijk voor het
succes van Local2Local.

T

wee keer per week rijdt een vrachtwagen vol verse streekproducten
het terrein van Dennendal op. Chauffeur
Erik Tap weet precies waar hij moet zijn:
bij de Hub achter Robbedoes. Een Hub
is een centraal punt waar Local2Local
de online bestellingen aflevert. Cliënten
zorgen er vervolgens voor dat alles op
het juiste adres bezorgd wordt. Inwoners
van Den Dolder en omgeving die ook
online streekproducten hebben besteld
bij Local2Local, mogen hun bestellingen
komen ophalen bij de kiosk op Het Plein.
De kiosk wordt bemand door cliënten.

Serieus werk
Mathijs Jonker, Kiroles Bishay en George
Elkas sjouwen kratten appels, peren,
flessen biologische fruitsappen, zuivel en
kazen de Hub in. Onder het toeziend oog
van Sylvia de Reuver, begeleider bij KANS
Werk & Dagbesteding, worden de streekproducten gesorteerd of in de koeling ge-

zet. Sylvia: “Local2Local is niet alleen een
mooi initiatief omdat ze verse producten
leveren van boeren uit de buurt, maar het
biedt de cliënten tevens de mogelijkheid
om bedrijfsmatig te werken. Dit is serieus
werk, de producten worden echt verkocht.
Dat vraagt een vertaalslag, zowel van begeleiders als van cliënten. Die kiosk moet
open, weer of geen weer.”

Oorwormhotels
Eerder op de ochtend hebben Mathijs,
Kiroles en George stapels oorwormhotels
gemaakt. Een oorwormhotel bestaat uit
samengebonden rietstengels, die hoog
in de appelbomen komen te hangen van
boerderij Nieuw Slagmaat in Houten. Deze
biologische boerderij maakt geen gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen,
maar van nuttige insecten die schadelijke
opeten. Zo eten oorwormen de luizen op
die op de appels zitten. Helaas kruipen
die oorwormen zelf ook in de appels,
7
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waardoor de oogst verloren gaat. De holle
rietstengels zijn een warm alternatief.
Boer Huub van der Maat komt de riet
stengels brengen, Mathijs, Kiroles en
George snijden ze op lengte en binden
er touw omheen, dat overigens weer van
de Maxima Manege komt. Zo wordt alles
hergebruikt. Ondertussen neemt Sylvia de
online bestellingen door voor De Bloemhof. “Twee keer volle vruchtenyoghurt, vier
keer karnemelk, vier keer ambachtelijke
appelmoes, twee keer metworst”, somt
Mathijs op. ”Ik word blij van dit werk”, zegt
hij lachend.

Saamhorigheid
Cliënten van Dennendal helpen bovendien mee met de groente- en fruitoogst
bij de lokale boeren. Bij kersenboomgaard De Kersenhut in Cothen plukten ze
onlangs de eerste kersen van het seizoen.
Om de saamhorigheid tussen Reinaerde
en Local2Local te benadrukken, kregen
ze begin juni het eerste mandje kersen
uitgereikt. Daarbij werd gewezen op het
maatschappelijke aspect van de kersentijd, een tijd die van oudsher ook bekend
staat om zijn saamhorigheidsgevoel. De
kersen van De Kersenhut zijn te koop in
de kiosk in Dennendal. ●

Zoeken naar
de balans
Reinaerde De Drie Ringen is een woonzorgcentrum in de wijk Leidsche Rijn
in Utrecht. Er wonen oudere mensen
met een verstandelijke beperking of
niet-aangeboren hersenletsel. De Drie
Ringen is een zogeheten Bopz-locatie.
Dat betekent dat begeleiders onder
bepaalde omstandigheden, passend
binnen de Wet Bijzondere opneming
psychiatrische ziekenhuizen, middelen en maatregelen mogen toepassen
zonder toestemming van de cliënt of
zijn vertegenwoordiger. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gevaar voor de
cliënt zelf, anderen of de omgeving.
De maatregel moet subsidiair zijn,
proportioneel en doelgericht. Dat betekent dat onderzocht dient te worden
of er alternatieven voorhanden zijn. De
maatregel dient ook zo licht mogelijk
te zijn. Dat vraagt van alle betrokkenen
een grote mate van bewustwording en
zorgvuldigheid. De commissie Vrijheidsbeperkende Maatregelen wil dit thema
binnen Reinaerde goed op de kaart
zetten.

B

ewustwording speelt binnen het
team van De Drie Ringen inmiddels
een belangrijke rol. Door het thema
op de agenda te zetten, erover na te
denken en elkaar scherp te houden,
is er langzaam maar zeker een ander
klimaat ontstaan, waarin cliënten meer
ruimte ervaren voor het ventileren van
hun mening.
Begeleiders zoeken steeds naar maatwerk en passende oplossingen die
recht doen aan het individu. Woonbegeleider Miranda Post: “Voorheen
deden we bijvoorbeeld altijd de ijskast
op slot, omdat er één bewoner was die
eten verzamelde op zijn kamer. Dat slot
raakte feitelijk alle bewoners. In goed

overleg hebben we toen gekeken hoe
we dat op konden lossen. Uiteindelijk is
het slot eraf gehaald. Doordat de bewoner gewoon zelf iets kon pakken uit de
ijskast, hield het verzamelen ook op.”

Balans
Theo van der Waal werkt als begeleider
dagbesteding op De Drie Ringen. Hij
beaamt dat er vroeger wel eens te weinig
werd gekeken naar het individu. “We
vlogen te vaak op de automatische piloot.
Nu gaan we eerst in gesprek, bedenken
wat het probleem is en wat de meest
passende oplossing zou kunnen zijn.
Daarbij houden we in ons achterhoofd
of die oplossing past bij de drie begrippen: subsidiariteit, doelmatigheid en
proportionaliteit. Zoeken naar de balans
is essentieel.”
Desondanks is er ook op De Drie Ringen
soms nog sprake van een blinde vlek, zoals bleek bij het aanbrengen van zonwering. Theo: “Als de zon schijnt, kan het zo
ontzettend warm worden in de woningen.
Daarom hadden we een firma opdracht
gegeven zonwering aan te brengen. Helaas waren we vergeten om de bewoners

Landelijke
campagne
Reinaerde heeft zich aangemeld
voor de landelijke campagne ‘Samen op weg naar vrijheid’.
Doel is om zo min mogelijk
middelen en maatregelen in te
zetten en creatief na te denken
over oplossingen. Het ministerie
van VWS stimuleert en financiert
deze campagne.
Voor meer informatie over dit
onderwerp kunt u contact opnemen met Jolanda Geerssen,
secretaris van de commissie
Vrijheidsbeperkende Maatregelen:
jgeerssen@reinaerde.nl

daarbij te betrekken. Die waren helemaal niet blij met de zonwering.”

Beteuterd
Een blik in de woning van Ad Schenk
maakt duidelijk waarom de bewoners
protesteerden. “Ik kijk ’s morgens altijd
naar de auto’s en de stoep. Maar dat
kan nou niet meer.” Ad zit er wat beteuterd bij in zijn rolstoel. Op de onderste
ramen zit ondoorzichtige folie. Vanuit
zijn rolstoel kan hij er net niet bovenuit
kijken. Ook bewoner Sjaak Belderok is
not amused. In de veertig jaar dat hij bij
Reinaerde woont, is dit hem nog nooit
gebeurd, zegt Sjaak verontwaardigd.
“Op een dag hadden ze in mijn slaapkamer zo maar gordijnen opgehangen.
Daar was ik niet blij mee, nee.”

Alledaags

Ad Schenk was zijn uitzicht kwijt
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Miranda: “Het gaat vaak om alledaagse
gebeurtenissen, maar die zetten je juist
op scherp. Gelukkig is het goed opgelost.” Theo: “Er zijn excuses aangeboden en de zonwerende folie wordt in
overleg met de bewoners verwijderd.
Sjaaks gordijnen zijn op een andere
plek in zijn woning opgehangen. Mét
zijn instemming.” ●

Rio de
Reinaerde
Allerlei sporten proberen. Meezingen en dansen tijdens de
optredens van leuke artiesten. Je onderdompelen in straat
theater en genieten van heerlijk eten en drinken. Het kan
allemaal tijdens Rio de Reinaerde. Dit festival vindt plaats
op woensdag 21 september. Het belooft één groot feest te
worden, waarin we met elkaar een mooie dag beleven, we
elkaar ontmoeten en contacten leggen en onderhouden.

M

et Rio de Reinaerde
blijven we nog even in
Braziliaanse sferen en het
gevoel van de Olympische
en Paralympische Spelen
nog even vasthouden. Het
15-jarig bestaan van Reinaerde vormt een mooie
aanleiding om het festival te
organiseren. Rio de Reinaerde sluit bovendien goed aan
bij onze doelen: het beste
uit jezelf halen en fit en
energiek zijn. Zo kun je op
je eigen manier een goede
dag beleven en je werk goed
doen. We gaan ook voor een
duurzaam Reinaerde. Daarom
is de uitnodiging voor Rio
de Reinaerde gedrukt op
groeipapier. Plant dit papier
in een pot met aarde en
er groeit iets moois uit. De
uitnodiging ligt begin juli bij

Dol-fijn

cliënten, medewerkers, vrijwilligers en relaties op de mat.

Samen
Rio de Reinaerde valt in de
Nationale Sportweek. Samen
met een aantal partijen organiseren we in deze week een
feestelijke dag voor mensen
met een beperking, medewerkers en vrijwilligers, die
in het teken van bewegen en
beleven staat. De Botanische
tuinen en Sportpark Olympos
in Utrecht vormen het decor
voor deze jubileumdag.

Mieke is moeder van Famke. Famke bezoekt
kinderdagcentrum De Berk van Reinaerde.Ze
heeft een verstandelijke beperking en autisme.

H

et is een rustige woensdagmorgen en oma en ik gaan
met Famke naar het dolfinarium. Het is een cadeautje van oma nog voor Famke’s verjaardag. Eenmaal bij het
dolfinarium is het pittig om Famke bij te houden. Ze trekt
me aan mijn hand mee naar de speeltuin. De dolfijnen en
zeeleeuwen keurt ze geen blik waardig. Onderweg komen
we langs winkeltjes met taart en patat en het kost me moeite om haar daar vandaan te houden. Dit tot grote frustratie
van Famke, en dus gebaart ze ‘klaar, huis, auto’. We zijn nog
geen half uur binnen en ik begin een beetje spijt te krijgen
van dit uitje. “Om 12 uur begint de show”, zegt oma, “als we er
nu heen gaan hoeven we niet in de rij.” Niet in de rij hoeven
staan, dat klinkt me als muziek in de oren. De dolfijnenshow
is in een grote koepel met tribunes rondom. We kiezen een
plekje vooraan, naast een trap. Zo kunnen we snel weg als
Famke het zat is, ik verwacht dat dat niet lang zal duren. Dan
begint de show. Famke kijkt met grote ogen naar de lichten
en reageert op de muziek. Als het spannend wordt, grijpt ze
me stevig vast. Ze klapt met het publiek mee, giert het uit als
de dolfijnen salto’s maken en gaat een half uur lang helemaal op in de show. Ze geniet. En langzaam ontspan ik en
geniet ik met haar mee.

Meer informatie
Via www.reinaerde.nl/Rio
houden we iedereen op de
hoogte over het festival. Op
deze website kun je je ook
aanmelden. ●

Mieke Westmeijer
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Mooie ontmoetingen

E

en Prokkel is een prikkelende ontmoeting
tussen mensen met en zonder
verstandelijke beperking. Samen iets doen
en elkaar zo beter leren kennen: dat is waar
Prokkelen om draait.
De eerste week van juni is uitgeroepen tot
nationale Prokkelweek. Tijdens deze week
wordt er aandacht gevraagd voor integratie en

De
Werkspecht
in actie

participatie van mensen met een beperking,
als voorbeeld en inspiratie voor de rest van
het jaar. Steeds meer mensen en organisaties
gebruiken de Prokkelweek dan ook als
laagdrempelig instrument voor inclusie. De
samenleving is van ons allemaal, Prokkelen
draagt daar aan bij. Reinaerde is full partner
van de Prokkelweek.

Sterrenslag

Prokkel
in het hart

ProkkelSterrenslag
op Sportpark
Olympos

Met de ProkkelSterrenslag op Sportpark Olympos in Utrecht ging op 6 juni
de landelijke Prokkelweek van start.
Tv-presentator en sportjournalist Wilfred
Genee riep de honderden deelnemers
op om samen te squatten. Daarna werden de hele zonovergoten middag lang
allerlei sportieve activiteiten gedaan,
variërend van zumba tot watervoetbal.
Voor Reinaerde kwamen cliënten van De
Werkspecht uit Maarssenbroek en van
ZiZo uit Utrecht fanatiek in actie.

Nageltjes knippen
In Groenekan staat Kleindierenpension Boszigt.
De familie Klok verzorgt daar knaagdieren, vogels,
konijnen en reptielen. Omdat John Willemse dol is
op cavia’s (hij heeft er zelf één, die hij Mark van der
Maarel heeft genoemd), wilde hij daar graag eens
meehelpen. Hij heeft er gevoel voor, oordeelden
moeder Jacqueline en dochter Laura. “Nageltjes
knippen is best moeilijk, maar John kan dat echt heel
goed”. John: “Ik heb een topdag!”

Tom als topambtenaar

Truus gooide
triple 19

Triple 19
Darten is Truus Vulto’s grootste passie.
Al jarenlang gaat ze trouw iedere week
darten in Utrecht. Nu wilde ze haar
krachten wel eens meten met de darters van Dartvereniging Houten. Tot bewondering van voorzitter Jeroen Sopers
gooide ze een triple 19. Truus: “Ik heb
ze een p
 oepie laten ruiken!”
John in het
dierenpension

Ouderen Actief
Nico Fonville schoof aan bij Omroep Houten FM.
Presentator Henk Donker verzorgt daar wekelijks het
informatieve radioprogramma Ouderen Actief, samen met zijn sidekick Ted Kliest en technicus Bas van
den Dikkenberg. Voor Nico een mooie kans om te
zien hoe lokale radio wordt gemaakt.

Nico bij Omroep Houten FM

Structuur in de gevangenis
Hoe zorg je ervoor dat mensen met een
licht verstandelijke beperking (LVB) niet
in aanraking komen met justitie? En hoe
zou het personeel van gevangenissen
om moeten gaan met mensen met LVB?
Eén op de drie gedetineerden heeft LVB,
maar het personeel van gevangenissen
heeft nog te weinig kennis van zaken
over LVB. Reden waarom de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie
van Veiligheid en Justitie op die vragen
een antwoord probeert te krijgen. DJI
wil daarvoor graag gebruik maken van
de expertise van ervaringsdeskundigen.
Deze ervaringsdeskundigen, onder wie
cliënt Tom Koppers, deden mee aan
een nagebootste persconferentie met
topambtenaren van DJI. Over en weer
werden scherpe vragen gesteld. Er werden ook goede adviezen gegeven. Zo
zei Tom dat gevangenen met LVB gebaat
zijn bij structuur. DJI neemt Toms advies
mee in een voorstel om de situatie voor
gevangenen met LVB te verbeteren. “Ik
vond het een leerzame dag”, aldus Tom.

