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Pleegmoeder
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Deftige kunst
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Leren van
een hond

Caitlin woont in een pleeggezin.
Ze moest er eerst aan wennen.
Haar pleegmoeder heet Marianne.
Caitlin vindt het fijn bij Marianne.

K

In Slot Zeist is een expositie te zien.
Je kunt er tot 15 juli heen.
Kunstenaars hebben er samen hard aan
gewerkt.
Het deftige slot was hun inspiratiebron.

Wonen bij een ander gezin

Honden zijn gevoelige dieren.
Ze kunnen je goed helpen.
Zeker als je zelfvertrouwen nodig hebt.
Rody en hulphond Rags laten zien hoe dat
gaat.
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De meeste mensen
wonen het liefst thuis.
Samen met je familie
woon je in hetzelfde huis.
Thuis voel je je vaak het
prettigst.
Vooral kinderen wonen
graag bij hun ouders.

Golfen voor
Reinaerde

In Vianen was laatst een golftoernooi.
Er is veel geld opgehaald voor Reinaerde.
Cliënten gaan nu wat terugdoen.
Want dat is leuker dan alleen maar krijgen.

Rust en ruimte
Jammer genoeg kan dat
niet altijd.
Niet alle ouders kunnen
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goed voor hun kinderen
zorgen.
En soms vertonen
kinderen moeilijk gedrag.
Dan zijn er te veel
problemen thuis.
Deze kinderen kunnen
dan bij een ander gezin
wonen.
Ze krijgen zo de rust en
aandacht die ze nodig
hebben.
Soms krijgen ze

“Het was wel
wennen”
Caitlin is nu 18 jaar.
Ze woont al 11 jaar bij het gezin
van Marianne.
“Het is leuk om hier te wonen”,
zegt ze.
“Maar in het begin was het wel
wennen.
Ik wist niet waar ik naar toe ging.
Waarom moest ik thuis weg?
Nu snap ik het veel beter.
Mijn ouders konden niet goed
voor mij zorgen.”

Contact
Caitlin heeft
het fijn bij haar
pleegmoeder
Marianne.

Ze heeft soms contact met haar
moeder.
“Eigenlijk heb ik nu twee families.
We vieren mijn verjaardag altijd
samen.
Dan zijn er veel mensen.”
Je vindt het filmpje
op Reinaerdevideo,
ons YouTubekanaal

behandelingen waardoor
ze zich beter voelen.
Hopelijk kunnen ze
daarna weer thuis wonen.

Pleegkinderen
Marianne en haar vriend
hebben zelf 2 kinderen.
Er wonen ook 3
pleegkinderen bij hen in
huis.
Caitlin was hun eerste
pleegkind. ●

Caitlin leert
aardappels
schillen. Handig
als ze straks
zelfstandig
woont.
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Gelukkig heeft Marianne een groot
huis met een mooie tuin.
Er zijn kippen en konijnen.
Er is ook een grote moestuin.

Vriendin
Caitlin praat veel met haar beste
vriendin.
“Het is fijn als je met iemand kunt
praten”, zegt ze.
Ze heeft ook veel vrienden bij De
Buitelaers.
Daar logeert ze iedere maand.
“Dan doen we leuke dingen.”

Eigen studio
Volgend jaar gaat Caitlin
verhuizen.
Ze krijgt dan een eigen studio bij
Reinaerde.
De studio is vlakbij het huis van
Marianne.
Marianne kan haar dan bezoeken
wanneer ze dat wil. ●

Werken in het groen
Amelisweerd is een landgoed
vlakbij Utrecht.
Landgoed Rhijnauwen ligt er
naast.
Het zijn natuurgebieden met
bossen, weilanden en veel dieren.
Die landgoederen moeten goed
onderhouden worden.
Dat doet de gemeente Utrecht.
Groendiensten Reinaerde
ondersteunt de gemeente daar al
15 jaar bij.

Bosbaas
René Dijksterhuis is de bosbaas
van de gemeente.
Hij noemt de mannen van de
Groendiensten zijn collega’s.
“Ze doen heel goed werk hier”,
zegt René.
“Ze halen het zwerfvuil op en
houden de bossen schoon.
Verder kloven ze hout en

onderhouden ze de bankjes.”
De sfeer is gelukkig prima, vindt
René.
“De jongens van Reinaerde horen
er gewoon bij.”

Notenbomen
Elfrid Lacroes werkt al 7 jaar in de
natuur.

Hij woont in Voordorp en komt op
de fiets naar zijn werk.
“Ik hak graag hout met een bijl”,
zegt Elfrid.
“Maar elke dag is anders.
Morgen de prullenbakken legen,
dan weer gras maaien.”
Elfrid houdt van de notenbomen in
het bos.
Zijn collega Mitchell Honders
woont bij zijn ouders in Ondiep.
Hij is bezig om zelfstandig te gaan
wonen.
Ook Mitchell fietst altijd naar zijn
werk.
Hij snoeit vandaag de struiken bij
de prullenbakken.

Vogelaar
“Sinds ik hier werk, ben ik veel van
de natuur gaan houden”, zegt hij.
Mitchell is een vogelaar geworden.
Met een verrekijker tuurt hij naar
vogels.
Mitchell en Elfrid kunnen het goed
vinden met hun begeleider Peter
Sies.
Peter werkt nog maar kort bij
Reinaerde.
Hij was eerst supermarktmanager
maar dat beviel hem niet meer.
“Van Elfrid heb ik de namen van de
bomen geleerd”, zegt Peter.
En als ik soms wat vergeet, zegt
Mitchell wat ik moet doen.
We zijn hier helemaal op ons
plek.” ●
Je vindt het filmpje
op Reinaerdevideo,
ons YouTubekanaal
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“Een gevoel van geluk”
Donne Dijkhorst is kunstenaar bij
Reinaerde.
Donne maakt beelden en
schilderijen.
Voor een bijzondere expositie
in Slot Zeist maakte Donne een
beeld.
Het is een beeld van Daphne en
Apollo.
Dat zijn twee figuren uit een
mythe.
Een mythe is een soort sprookje.
In de mythe wordt Daphne een
boom.
“Ik ben erg geïnspireerd door
mensfiguren”, zegt Donne.

Jeroen Hermkens stelde vragen
aan Donne.
Jeroen is een kunstenaar uit
Utrecht.
Hij was zelfs een keer kunstenaar
van het jaar.

Lekker bezig

Deftig gebouw
De expositie heet: ‘Slot Zeist
Outside In’.
Er is kunst te zien van Ateliers
Abrona, Atelier Totem en de
Ateliers van Reinaerde.
Je vindt het filmpje
op Reinaerdevideo,
ons YouTubekanaal

De makers hebben zich laten
inspireren door Slot Zeist.
Dat is een heel mooi en deftig
gebouw.
Het was druk op de opening van
de expositie.

Jeroen zegt: “Iets maken geeft een
gevoel van geluk.
En niemand anders kan het
maken.
Luister daarom niet naar je ouders
en begeleiders.
Maak gewoon wat je zelf wil.”
Ook Donne maakt zijn eigen werk
zoals hij dat wil.
“Als ik maar lekker bezig ben”,
vindt hij.
“Dat is toch het belangrijkst.” ●

Samenwerking
‘Slot Zeist Outide In’ kun je zien
in de brasserie van Slot Zeist.
De expositie is open tot 15 juli.
Er werkten veel mensen mee
aan deze expositie.
Bedankt gemeente Zeist,
Slot Zeist, Oud London, Figi,
Donath, Kunstenhuis, Karin
van Zwetselaar, Samen voor
Zeist, Jeroen Hermkens,
Totem, Abrona en Reinaerde!
5
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Even lekker voetballen samen.
Rags is er best goed in!

Rags en Rody zijn
een sterk team
In de tuin van de Cimbaal in Nieuwegein
lopen honden los.
Ze lopen daar niet zomaar.
Het zijn hulphonden van Hulphond
Nederland.
Ze zijn getraind om mensen te helpen die
extra behandeling kunnen gebruiken.
Petra van Benten is de therapeut die met de
honden werkt.
Zij is vandaag met hulphond Rags naar de
Cimbaal gekomen.
6
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In de tuin staan Rody van Remmerden en
zijn moeder Monique.
Rody is 12 jaar.
Hij is soms onzeker en komt niet goed voor
zichzelf op.
Op school wordt hij vaak gepest.
Door te oefenen met Rags krijgt Rody meer
zelfvertrouwen.
Rody geeft Rags commando’s.
Hij laat Rags zitten, liggen en wachten.
Ook pakt Rags met zijn bek sleutels op die

Honden helpen iedereen
Reinaerde wil de proef met hulphonden uitbreiden naar
volwassenen. Gezondheidszorgpsycholoog Karen Schipper
is daar blij mee.
“Hulphonden kunnen iedereen helpen”, zegt ze.
“Honden zijn heel gevoelige dieren.
Ze reageren op je gedrag.
Zo leer je om je sterker te voelen of minder bang.”

Meer weten?
Wil je meer weten over deze therapie bij Reinaerde?
Mail Karen: kschipper@reinaerde.nl,
of bel haar: 06-20447308.
Wil je meer weten over hulphonden?
Kijk dan op: www.hulphond.nl

Rags geeft Rody
de sleutels terug.

Rody heeft laten vallen.
Rags doet precies wat Rody zegt.
Rody beloont Rags met een hondenkoekje.
“Rags leert mij om duidelijk te zeggen wat ik
wil”, zegt Rody.
“Als ik hem serieuze commando’s geef,
luistert hij goed naar mij.
Maar als ik het niet serieus zeg, doet hij wat
hij zelf wil.”
Rody is blij met hulphond Rags.
“Ik voel me nu veel zekerder”, lacht hij.

Nee durven zeggen
Ook moeder Monique ziet hoe Rody is
veranderd.
“Ik zie dat hij steviger in zijn schoenen staat.
Hij durft nu ook ‘nee’ te zeggen tegen zijn
vriendjes als hij ergens geen zin in heeft.
Dat heeft hij geleerd door te oefenen met
Rags.”

Moeder Monique en
Petra zijn trots op Rody.

Therapeut Petra vindt het knap wat Rody
heeft bereikt.
“Rody was eerst een onzeker jongetje.
Hij liep zelfs een beetje gebogen.
Maar nu staat hij rechtop.
Hij geeft ook veel beter zijn grenzen aan.”
“De honden leren me om voor mezelf op te
komen”, zegt Rody. ●
Je vindt het filmpje
op Reinaerdevideo,
ons YouTubekanaal
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Kees Kortekaas doet
voor hoe het moet.

Hole in one
Op golfbaan De Kroonprins in
Vianen was het 1 juni feest.
Er was een golftoernooi voor het
goede doel.
Dit jaar was Reinaerde dat goede
doel.
Aan het golftoernooi deden 80
ondernemers mee.
Het werd georganiseerd door
autobedrijf DCL uit IJsselstein.

Appeltaarten
De mensen van DCL hadden alles
goed voorbereid.
Alle golfers kregen lunchtasjes
mee en fruit.
Cliënten van Reinaerde maakten
dat klaar.
De Bombardon had appeltaarten
gebakken.
Je vindt het filmpje
op Reinaerdevideo,
ons YouTubekanaal

De Weiderij zorgde voor
zelfgemaakte zeepjes.
Die kregen de golfers mee in een
goodiebag.
Dat is een tas met allemaal leuke
spulletjes.

Sapfiets
Je kon zelfs een auto winnen.
Je moest de golfbal dan wel in
1 keer in het kuiltje slaan.
Zo’n hole in one is best moeilijk.
Golfers konden zelf vers fruitsap
maken op de sapfiets van
Reinaerde Fit.
Maar ze mochten ook een glaasje
wijn drinken en oesters eten.

Veiling
De cliënten waren de hele dag
actief op de golfbaan.
Kees Kortekaas reikte ’s avonds
bekers uit aan de prijswinnaars.
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Dit schilderij
wordt geveild.

Kees woont bij Reinaerde in
IJsselstein.
Daarna werden er kunstwerken
geveild.
Die schilderijen waren gemaakt
door kunstenaars van Reinaerde.
Wie het meeste geld bood, kreeg
het kunstwerk.
Er is 40 duizend euro bij elkaar
gegolfd.
Met dat geld koopt Reinaerde
duofietsen met aanhangers.

Oud papier ophalen
Natuurlijk doen cliënten daar ook
wat voor terug.
Iets terugdoen is leuker dan alleen
maar iets krijgen.
Op hun nieuwe fietsen gaan ze
oud papier ophalen bij bedrijven in
Vianen.
Ook mogen bedrijven een keer
komen vergaderen bij Reinaerde.
En daar waren de golfers weer
heel blij mee. ●

Hulp in het stemhokje
Ook kiezers met een verstandelijke
beperking moeten hulp kunnen
krijgen bij het stemmen.
Dat vindt de Kiesraad.
De Kiesraad neemt daarmee de
adviezen van Reinaerde en andere
organisaties serieus.
Tot nu toe mochten alleen kiezers
met een lichamelijke beperking
hulp vragen bij het stemmen.
Reinaerde vindt dat in strijd met
het VN-Gehandicaptenverdrag.
Burgemeester Molkenboer van
Woerden is het daar mee eens.
Hij kwam in het nieuws bij de
gemeenteraadsverkiezingen in
maart.
Van hem mochten toen alle kiezers
met een beperking hulp krijgen in
het stemhokje.
Dus ook kiezers met een
verstandelijke beperking.
Molkenboer vond dat de Kieswet
veranderd moest worden.
De Kiesraad beloofde toen om er
nog eens goed over na te denken.

Burgemeester Molkenboer komt op voor
kiezers met een beperking.

Nu vindt de Kiesraad het dus wel
goed dat alle kiezers met een
beperking hulp mogen krijgen.
Maar dat mag alleen gebeuren
door iemand van het stemlokaal.

Zelf weten
De Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland (VGN) is het daar niet
mee eens.
De VGN vindt dat de kiezer zelf
mag weten wie er hulp biedt.

Mensen willen vooral hulp
van iemand die ze kennen en
vertrouwen, zegt de VGN.
Daarnaast blijft het belangrijk om
mensen met een beperking goed
te informeren.
Het stembiljet kan eenvoudiger.
De informatie kan duidelijker.
Iedereen moet zonder moeite het
stemlokaal in kunnen. Het is nu
afwachten wat de overheid besluit
over het advies van de Kiesraad. ●

Medewerker is belangrijk onderwerp
Meer begeleiders die ook langer
bij Reinaerde blijven werken.
Dat is een wens van veel cliënten
en hun familieleden.
Begin dit jaar kreeg iedereen een
brief in de bus met een vraag.
Wat vinden jullie een belangrijk
onderwerp om verder te
onderzoeken?
Onderzoek is nodig als we willen
weten of we de juiste dingen
doen.

Want we zeggen wel dat we het
goede doen, maar wie controleert
dat?
Daarom wil Reinaerde graag jullie
mening horen.

Meer onderzoek
Op de enquête hebben 310
mensen gereageerd.
De meeste mensen vinden
‘medewerker’ erg belangrijk.
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Want er werken nu te weinig
begeleiders.
Ze gaan ook te snel weer weg.
Reinaerde gaat dat nu verder
onderzoeken.
Dat gebeurt samen met de
centrale cliëntenraad, de OR en
Ontwikkeling & Personeel.
We houden je op de hoogte van
de ontwikkelingen. ●

