nr. 1 april 2018

lente

‘Ik ben Joop Versloot
en ik vouw graag
belangrijke documenten’

INHOUD
3

Voorwoord Greet Prins

3

Muziektalent 2018

22	Gezondheid

Richard Hoofd heeft nieuwe
nieren

4	Dit is mijn dag
dit is mijn dag

Taarten bakken met Sharon Eshuis

7	Prokkelweek

Erwin Neuteboom heeft meer
dan 200 modelauto’s

8	Kunst

Mattijs Hazewinkel en Wilma
Kaasgaren verloten hun
schilderijen

26	Nieuws en tips
28	Spelenderwijs

Nieuwe methode voor
communicatie

10	Gezellig eten

Organiseer een BBQ-feestje

30	Gedicht

12	Vrijwilliger

31	Mijn geloof

Remco Arnold is graag onder
de mensen

Yvonne de Vink is niet
eenzaam meer

14	Liefde

Rob Meinders en Celine van den
Brink gaan trouwen

16	Dagbesteding

Zinvol bezig zijn bij ’t Mariëndal

18	Landelijke Cliëntenraad

Nieuwe voorzitter Gerlinda Visch

verzameling

Win kaartjes voor de Keukenhof!

24	Verzameling

Mooie ontmoetingen

liefde

23	Bloemenpuzzel

20	Dit is mijn familie

32	Rijbewijs

Een scooterrijbewijs voor
Alfred Bebingh

34	Stichting Vrienden

Nieuwe belevingen en
gezellige muziekfeesten

36	Maak zelf bananenijs

Anouk Wind met haar ouders,
broer én hond Nero

COLOFON
Hallo is een magazine voor cliënten, hun ouders/belangenbehartigers, donateurs Stichting Vrienden en
externe relaties van Stichting Philadelphia Zorg. Het magazine wordt gerealiseerd door een klein team
van IDTV Live. en de afdeling Communicatie van Philadelphia.
met medewerking van Marieke Duijsters, Marieke van der Heijden, Muriël Kleisterlee, Ester Mangnus,
Frank Meester, Greet Prins, Nick van Schaik, Yasmijn Tan, Merel Uildriks, Kees Winkelman, Gea Zandink,
Zuiverbeeld
hoofdredactie Jessica Fiks, Marieke Verdonk projectmanaging Mireille Visscher stagiaire Saskia
Beers vormgeving Mariël Stapper uitgever Stichting Philadelphia Zorg drukwerk Gianotten contact
hallo@philadelphia.nl

coverfotografie

Zuiverbeeld

2

copyright Hallo is een viermaandelijkse uitgave van Stichting Philadelphia Zorg, Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort. Niets uit deze uitgave mag
geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke
wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. U hebt deze toestemming niet nodig bij eigen, niet-commercieel gebruik.

VOORWOORD

Greet Prins
VOORZITTE R RA AD VAN BESTU UR

Uniek talent
Je talenten ontdekken en ontwikkelen. Om zelf
te groeien en in je werkzaamheden. Binnen
Philadelphia gebeurt het volop. Er zijn heel veel
talenten. Medewerkers van Philadelphia, cliënten,
verwanten, vrijwilligers en de omgeving spelen een
grote rol. Samen op zoek naar wat het beste bij een
cliënt past. Waar iemand gelukkig van wordt, kan
groeien en bloeien.
Zoals Wilma. Zij weet pas sinds een jaar dat ze
een talent heeft voor schilderen. Ze maakt nu
al de prachtigste werken. In het Creatief Atelier
in Hilversum krijgt ze de mogelijkheid om deze
gave verder te ontwikkelen. Haar verhaal lees je in
deze Hallo.
Ook Remco laat zien dat hij over veel talenten
beschikt. Hij zet deze in om anderen te helpen. Zo
werkt hij als vrijwilliger bij een woonzorgcentrum en
bij een andere locatie van Philadelphia. Een ander
mooi voorbeeld van het beste uit jezelf. In deze Hallo
vind je er nog meer. Veel leesplezier.

Wie wordt
het muziektalent
van 2018?
Philadelphia barst van het muziektalent.
Dat zien we elke dag weer. Cliënten zingen
en bespelen instrumenten. Solo, in een band
of in een orkest. En er zijn rappers en cliënten
die housemuziek maken. Al dat talent is
prachtig en willen we graag een podium
geven. Daarom organiseren we de PhiLaLa
Talentenjacht en gaan op zoek naar hét
muziektalent van Philadelphia 2018.

Via de website
van PhiLaLa
kwamen ruim
100 inzendingen
binnen; een
bewijs dat het
thema ‘Muziek’ bij
Philadelphia écht
leeft! De beste
inzendingen van
de regio treden op
tijdens de regionale
muziekgeesten.
Daar wordt dan het
Muziektalent van
de regio gekozen.
Die regionale Muziektalenten gaan naar de grote
finale. Die is 20 juni in theater de Flint in Amersfoort.
De finalisten treden hier op voor andere cliënten,
medewerkers, vrijwilligers en familieleden. Iedereen
van Philadelphia is welkom. Een deskundige jury
kiest wie Philadelphia’s Muziektalent 2018 gaat
worden. Daarnaast treedt niemand minder dan
Frans Bauer op! Op www.philala.nl vind je meer
informatie over dit evenement.
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tekst en fotografie

Merel Uildriks

Bakken en
grappen
1

Ik fiets zelf naar mijn werk. Binnenkort
wil ik mijn scooterrijbewijs halen.

3

Hallo, ik ben Sharon Eshuis.
Ik ben 25 jaar. Vandaag ga ik naar
mijn werk bij bakkerij ‘t Bakhuys.
We bakken taarten, boterkoeken
en koekjes voor restaurants en
andere klanten. Ik hou van grapjes
maken op mijn werk.
Zo ziet mijn dag eruit.

4

Dit is bakker Hans, hij
helpt ons met bakken.
Ik heb net de slagroom
geklopt voor een
slagroomtaart. Kijk uit
Hans, die lepel met
slagroom gaat richting
jouw neus!

DIT IS MIJN DAG

2
Ik werk al bijna vijf jaar bij bakkerij
‘t Bakhuys. We moeten veel
appels schillen. Ik vind spritsen
maken het leukste.

4
Een tijdje geleden heb ik deze tatoeage laten zetten.
De uil staat voor wijsheid. Dat vind ik gaaf.

5

6

Dit is mijn begeleider Martine.
We lachen vaak samen.

6

Ik app veel met mijn
vrienden. Die ken ik
nog van school. We
gaan af en toe samen
naar de disco.
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DIT IS MIJN DAG

7

Als ik ‘s middags thuiskom doe ik eerst een dutje. Ik hou van
Boeddhabeeldjes. Ze houden het gezeur uit je huis. Het werkt echt.

8
In de middag drink ik thee met Kim en
Remco, mijn huisgenoten. De koekjes
heb ik meegenomen van de bakkerij.
We hebben het over jongens die we
leuk vinden en over films die we hebben
gezien. Ik hou van horrorfilms, maar
Rokjesdag vond ik ook een leuke film.

Vrolijk en gezellig
Coördinerend begeleider Martine Huibrechtse: ‘Sharon is een vrolijke, gezellige meid die van een
grapje houdt. Ze woont nu anderhalf jaar bij locatie Albertus Perkstraat in Hilversum. Het is een heel
zelfstandige groep bewoners. Maandag is het wasdag en woensdag is het schoonmaakdag. Sharon
doet alles zelf en dat gaat heel goed. Ze past regelmatig op haar neefje, die is drie. Sociale contacten
vindt ze belangrijk. Er wordt vaak over en weer geappt met vrienden. Soms gaat dat wat stroef. Dan
pakt relatieadvies niet goed uit of krijgen ze ruzie met elkaar. Dus we hebben nu afspraken gemaakt
over wat we wel en niet doen op sociale media. De belangrijkste afspraak: bemoei je niet te veel
met anderen.’
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tekst Jessica Fiks

PROKKELWEEK

Een week vol
mooie ontmoetingen
De eerste week van juni is de
Prokkelweek. Een week waarin aandacht
wordt gevraagd voor integratie en participatie van
mensen met een verstandelijke beperking. Eén week in
het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het
jaar. Er zijn in die week allerlei ontmoetingen tussen
mensen met én zonder een verstandelijke
beperking. Doe je ook mee?

Jerry Ton uit Sneek heeft al twee
prokkels gedaan, bij omroep Friesland
en vorig jaar bij de gevangenis in Leeuwarden.
‘We kregen een rondleiding door de gevangenis
en mochten praten met een gevangene. Ik keek het
tv-programma Buch in de bajes en vond het erg interessant
om het nu in het echt te zien. Je komt op plekken waar je
normaal niet komt. Ziet veel verschillende dingen.’

Een Prokkel is een
prikkelende ontmoeting.
Een ontmoeting tussen iemand
met een verstandelijke beperking én
iemand zonder. Prokkelen kan op alle
terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de
wijk, rondom wonen, op een vereniging of
op school. Samen iets doen en zo elkaar
beter leren kennen, dat is waar het om
draait. Kijk op www.prokkel.nl of
er voor jou iets bij zit.

Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren
én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te
doen tijdens de Prokkelweek. Philadelphia ondersteunt dit
initiatief van harte. De Prokkelweek is dit jaar van 4 tot en
met 9 juni. Ook binnen Philadelphia kun je prokkelen.
Vraag bijvoorbeeld iemand die je kent om een dagje
mee te draaien bij jouw locatie/dagbesteding of
werkplek. Ook dat bevordert integreren
en is drempelverlagend.
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KUNST

Samen schilderen
Mattijs Hazewinkel en Wilma Kaasgaren hebben speciaal
voor de lezers van de Hallo schilderijen gemaakt.
Met grote trefzekere streken
gaan de stiften over het
linnen. Wilma heeft eerst een
schets gemaakt met potlood.
Al snel pakt ze een zwarte
stift en worden de contouren
van het indianenhoofd
zichtbaar. ‘Ik teken altijd na’,
vertelt ze. Op haar iPad heeft
ze een foto van een stoere
indiaan. Bij Mattijs komen
de tekeningen rechtstreeks
vanuit zijn hoofd op het
doek. Hij tekent eerst een
groot zwart kader. Het is
nog even afwachten wat erin
komt. Maar als hij eenmaal
begint, vliegen de grillige
lijnen op papier. ‘Ik gebruik
allerlei materialen’, vertelt
hij. ‘Stiften, spuitbussen, verf,
van alles.’ Met een kleine
8

roller begint hij de vlakken
in te kleuren. Wilma is onder
de indruk. Ze gaat direct aan
de slag om haar indiaan van
kleuren te voorzien.
Wilma schildert nog maar
kort. Een jaartje misschien.
Ze heeft nooit geweten dat
ze het talent in huis had.
Maar nu ze het heeft ontdekt,
maakt ze er maar al te graag
gebruik van. Mattijs weet
niet precies hoelang hij al
schildert. Wat hij wel weet, is
dat hij al zo’n 25 jaar gitaar
speelt. ‘Als je me vraagt wat
ik liever doe, dan is dat toch
echt gitaar spelen. Daar ligt
mijn hart.’ Niet zo gek dus
dat er een gitarist op zijn
kunstwerk verschijnt.

tekst

Marieke Verdonk fotografie Marieke van der Heijden

Wil je een van
de schilderijen hebben?
Mattijs en Wilma zijn speciaal voor de Hallo naar het Creatief
Atelier in de Naarderstraat in Hilversum gekomen. Wilma
woont ook bij locatie Naarderstraat, naast het atelier. Mattijs
heeft een appartement bij locatie Albert Perkstraat.
Wilma is niet tevreden over haar indianenschilderij. Daarom
verloot ze deze van een poes. Op dit schilderij is ze heel trots.

De schilderijen die je hier ziet, verloten
we. Wil je meedoen aan de loting, mail
dan naar hallo@philadelphia.nl.
Je kunt ook en kaartje sturen naar:
Stichting Philadelphia Zorg
Postbus 1255
3800 BG Amersfoort
De winnaars krijgen bericht.
9

SAMEN ETEN

Vijf tips voor
een geslaagd BBQ-feestje
Het is nooit te
vroeg voor een
gezellige barbecue.
Met deze tips en
onze boodschappenlijst
ben jij er helemaal
klaar voor!
Een goede voorbereiding
is het halve werk
Om een barbecue te organiseren is
het belangrijk om op tijd te starten
met de voorbereiding. Om het
nog leuker te maken kun je een
speciaal thema kiezen. Denk aan
een Amerikaanse barbecue of een
zomers strandthema.
Zoek samen met je begeleider naar lekkere
recepten op internet. En haal de barbecue uit
de schuur of kelder. De
boodschappen kun je een
paar dagen van tevoren doen.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld
onze BBQ-boodschappenlijst.
Zo is er op de dag zelf meer tijd
voor ontspanning.
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tekst

Samen delen
In plaats van alles zelf te maken
kun je de gasten vragen om
wat mee te nemen. Overleg
met elkaar wie wat koopt: een
salade, vlees, stokbrood of
lekkere sausjes. Zo bespaar je
tijd en geld.

Maak het gezellig
Versier ook de omgeving van de
barbecue. Slingers, lampjes en kussentjes
zorgen voor extra gezelligheid.

Citroenlimonade

Saskia Beers

BBQ-boodschappenlijst
Voor de BBQ

¡¡ Houtskool
¡¡ Aanmaakblokjes
¡¡ Een BBQ-tang
¡¡ Aluminiumfolie
¡¡ Borden, bestek
en glazen
¡¡ Servetten

Op de grill

¡¡ Vlees: kipspiesjes, hamburgers,
grillworstjes, karbonades en
speklapjes
¡¡ Vis: zalm en gamba’s
¡¡ Vegetarisch: groenteburgers,
halloumi en falafel
¡¡ Groenten: maïskolf en
groentenspiesjes van courgette
en aubergine

Bijgerechten

Tijdens warme dagen is het
belangrijk dat je goed en veel
blijft drinken. Citroenlimonade is
hiervoor het perfecte drankje. Vul
een kan met water, schijfjes citroen,
sinaasappel, ijsblokjes en munt.
Makkelijk om te maken en het ziet
er ook nog eens mooi uit.

¡¡ Salade
¡¡ Gepofte aardappel met
kwark en bieslook
¡¡ Stokbrood
¡¡ Sauzen
¡¡ Kruidenboter

Drinken

Sfeer
Muziek zorgt voor
extra gezelligheid.
Kies voor zomerse,
vrolijke hits en...
dansen maar!

¡¡ Frisdrank
¡¡ Zelfgemaakte citroenlimonade

Fruit

¡¡ Een verse fruitsalade
¡¡ Perziken om te grillen.
Tip: lekker met ijs als dessert!
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Ester Mangnus fotografie Saskia Beers en Marieke van der Heijden

‘Ik wil graag
mensen helpen’
Vier dagen per week werkt Remco Arnold bij de Landgoedwinkel. Daar mag hij
tuinieren en schilderen. Hij vindt zijn baan heel leuk, maar hij vond het niet genoeg.
‘Ik ben graag onder de mensen, daarom zocht ik vrijwilligerswerk.’

In de pauze brengt Remco glaasjes advocaat met een toefje slagroom rond. ‘Dat drinken de oudere dames graag.’

Remco klopte aan bij het woon‑
zorgcentrum De Egelantier in
zijn woonplaats Hilversum. Daar
konden ze wel wat hulp gebruiken.
Eén keer per maand helpt hij bij de
bingo. ‘Hier wonen allemaal oudere
mensen. Als ze niet meer goed
kunnen lopen, haal ik ze thuis op en
breng ik ze naar de bingoavond.’
12

De kantine van het woonzorg
centrum zit vol. Op de tafel staan
mooie prijzen die je kunt winnen.
Remco zit naast twee oudere
dames. Als er een bal getrokken
is, kijkt hij of het getal op hun
bingokaart staat. ‘Ik help deze
vrouwen, omdat ze niet goed horen
en slecht kunnen zien.’

Hulpvaardig
‘Nummer 25!’, roept vrijwilliger
Jan Elfrink terwijl hij een bal in de
lucht houdt. Jan vindt het leuk om
samen met Remco vrijwilligerswerk
te doen. ‘De eerste keer dat ik hem
zag, klikte het meteen. Hij komt
altijd op tijd en is zeer hulpvaardig.
Voor mij is Remco een volwaardige

VRIJWILLIGERSWERK

kracht, hij past goed bij het
vrijwilligersteam.’
Remco heeft de smaak te
pakken. Hij vindt het leuk om
te helpen bij de bingo en wil
graag nog meer vrijwilligerswerk
doen. Remco woont bij locatie de
Albertus Perkstraat in Hilversum.
Daar helpt de begeleiding hem
bij het zelfstandig wonen. Dat
vindt hij fijn, zelf wil hij ook graag
mensen helpen bij Philadelphia.
Daarom ging hij naar locatie
de Naarderstraat en vroeg de
begeleiding of ze vrijwilligers
nodig hadden.

Koffie drinken
Bij locatie de Naarderstraat woont
Michael Guitoneau. Hij had een
vrijwilliger, maar die kon op
een dag niet meer komen. Dat

Onder het genot van een kop
koffie denken ze na over de
boodschappen. ‘Wat heb je
allemaal nodig?’ vraagt Remco.
‘Melk, chips, kaas en cola’,
antwoordt Michael. ‘Misschien
moet ik het opschrijven, anders
vergeet ik het.’

Zorgzaam
vond Michael heel jammer, maar
gelukkig stond Remco opeens op
de stoep om hem te helpen. In het
begin moest hij wel beetje aan zijn
nieuwe vrijwilliger wennen, maar
nu is hij heel blij met hem. ‘Hij komt
vaak op bezoek en helpt mij met
boodschappen doen.’
Ze zitten samen op de bank
in de huiskamer van Michael.

Als de koffie op is, doen ze hun
jas aan en gaan ze samen naar
buiten. Michael woont vlak bij het
winkelcentrum, dus ze hoeven niet
ver te lopen om boodschappen
te doen. Als ze de straat willen
oversteken komt er een auto aan.
Remco steekt meteen zijn hand uit.
‘Pas op, een auto, even wachten’,
zegt hij zorgzaam. Michael vindt
het fijn dat Remco op hem let. ‘Hij
is niet alleen mijn vrijwilliger, maar
ook mijn vriend.’

Michael en Remco maken eerst een boodschappenlijstje en gaan dan boodschappen doen.
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Marieke Verdonk fotografie Kees Winkelman

LIEFDE

Rob en Celine hebben trouwplannen.
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Vanaf het eerste moment dat Rob en Celine elkaar zagen, waren ze verliefd.
Rob valt op Celines neus. ‘Een aantrekkelijk neusje.’
Celine houdt van Robs gezicht en vindt het leuk dat hij altijd lacht.

Liefde op het eerste gezicht

Het was zijn eerste dag bij Lopes
Dias in Hilversum. Rob Meinders
zat in het wijkcentrum – onderdeel
van de locatie – met begeleider
Liesbeth. Celine van den Brink
kwam langsgelopen en de vonk
sloeg over. ‘Ik had meteen vlinders
in mijn buik’, vertelt Celine. ‘We
verloren elkaar niet meer uit het
oog’, vult Rob aan.

Dat is nu twee jaar geleden. Het stel
is inmiddels verloofd en heeft zelfs
al trouwplannen. ‘In 2020 willen
we trouwen in Naarden-Vesting,
mijn geboorteplaats’, zegt Celine.
Ze hebben nog geen datum, maar
ze vinden het een mooi jaartal.
Sowieso trouwen ze op een
maandag, want dan is het gratis.
De bruidsmeisjes zijn al toegezegd:
twee kleinkinderen van Rob.
Rob is namelijk al twee keer eerder
getrouwd geweest en heeft drie

dochters. Celine is nooit getrouwd
geweest. Ze heeft wel een aantal
relaties gehad, maar het was nooit
zo leuk als nu met Rob. En ze heeft
een levensechte babypop waar ze
goed voor zorgt.

‘Je moet doen
wat je hart zegt’
De natuur in
Rob is 71 en Celine 47. Over dat
leeftijdsverschil hebben ze wel een
serieus gesprek gehad, zegt Rob.
Maar het was voor Celine geen
enkel probleem. ‘Je moet doen
wat je hart zegt’, vindt ze. Rob
vult aan: ‘En hopen dat je gezond
blijft.’ Samen gaan ze veel naar
buiten, want ze houden erg van

de natuur. Wandelen of een lekker
stuk fietsen. ‘Het maakt niet uit
waarnaartoe’, zegt Rob. ‘Soms gaan
we naar Naarden-Vesting en laatst
waren we bij paleis ’t Loo. Daar
zagen we Pieter van Vollenhoven
en prinses Margriet. Ze zwaaiden
naar ons.’

Voetbal kijken
Celine en Rob eten altijd samen.
Celine heeft als hobby koken. Soms
nodigt ze begeleiders uit voor
een driegangenmenu. Maar hoe
gezellig ze het samen ook hebben,
ze gaan niet samenwonen. ‘Nee
hoor’, zegt Rob. ‘Je moet ook ruimte
voor jezelf hebben. Je af en toe
kunnen terugtrekken.’ Bijvoorbeeld
als hij naar voetbal kijkt. Celine:
‘Daar vind ik niets aan. Dan kijkt hij
lekker in zijn eigen appartement en
dan kijk ik naar iets wat ik zelf leuk
vind.’ Prima geregeld!
15

Bennie ter Voert

DAGBESTEDING

Zinvol
bezig

Op een prachtig landgoed in
Angerlo ligt locatie ’t Mariëndal.
Naast ruimte voor vier
woongroepen is er ook plek
voor dagbesteding. Er zijn twee
groepen, de beleef-fit groep en
de crea-actief groep. Hallo nam
een kijkje bij de creatievelingen.
Iedereen heeft zijn eigen klus. En
begeleider Tamara Kelderman biedt
de helpende hand. ‘We hebben
een weekprogramma met vaste
activiteiten. Vandaag zijn we onder
andere met houtbewerking bezig.
Maar we bekijken per persoon wat
ze leuk vinden om te doen. Het
is belangrijk dat het een zinvolle
dagbesteding is, zodat de cliënten
zich prettig voelen en met een goed
gevoel de dag afsluiten.’
16

De plaat ligt thuis,
maar de hoes draagt
Bennie ter Voert
overal met zich mee.
De Kermisklanten!
Bennie is er dol op.
Hij heeft ook een
accordeon van lego
gemaakt. En hij
bouwt aan een fort.

joop versloot

Joop Versloot heeft zijn vaste werkzaamheden bij de
crea-actief groep. Hij vouwt belangrijke documenten op en
stopt ze in een speciale blauwe bak. Joop doet dat graag.

tekst

Marieke Verdonk fotografie Zuiverbeeld

dora rutten

Breien doet ze heel graag. Dora Rutten zit zelfs op
een breiclub. Ze is de oudste van het stel. Met haar
79 jaar is ze nog hartstikke actief. Zo vindt ze het heel
leuk om de tafel te dekken.

Harry Geradts

Henk van Urk

Harry Geradts
schuurt de
paashazen die
Hermien Wessels
schildert.
Daarna zijn
de paashazen
te koop.

Vandaag is Henk
van Urk aan het
kleien. Hij bedekt
flessen met een
dun laagje klei.
Als ze helemaal
klaar zijn, kunnen
ze worden
verkocht.

Hermien Wessels
17

CLIËNTENRAAD

Nieuwe voorzitter van
de Landelijke Cliëntenraad
Gerlinda Visch

Gerlinda Visch is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van de Landelijke
Cliëntenraad. Ze neemt de hamer over van Mark Koning.
Gerlinda: ‘Ik wil alle cliënten vertegenwoordigen en het samen doen.
Zodat we samen de doelen bereiken. En ik wil zelf ook leren luisteren,
delen, communiceren en groeien in de rol als voorzitter.’

18

tekst

Jessica Fiks fotografie Marieke Duijsters

Mark Koning en Gerlinda Visch

De cliëntenraad is geen nieuw terrein voor Gerlinda. Ze
zit al jaren in de landelijke en regionale cliëntenraad. Op
27 januari was de eerste vergadering in haar nieuwe rol.
Spannend? Nee hoor, Gerlinda weet prima hoe ze het
wil doen. En als vicevoorzitter zat ze al eens een vergadering voor.
‘Ik wil graag meer agendapunten ophalen uit de regio en
die op de agenda van de landelijke raad zetten. Wat we
belangrijk vinden? De communicatie richting cliënten.
Die mag wel makkelijker. Met korte, krachtige zinnen en
duidelijke informatie. Dat willen we graag in 2018.’

Leren en ontwikkelen
Mark Koning stopt na drie jaar voorzitter te zijn
geweest. Uiteindelijk zat hij acht jaar in de Landelijke
Cliëntenraad. Wat hem is opgevallen de afgelopen
jaren? ‘Dat het echt ergens over gaat. Er wordt naar ons
geluisterd. We geven gevraagd en ongevraagd advies.
We zijn als cliëntenraad meegenomen in alle belangrijke

beslissingen die Philadelphia moest nemen. We nemen
besluiten en denken nu mee over de toekomst. Daarnaast
leren we ook veel, we ontwikkelen ons. Bijvoorbeeld
tijdens een studieweekend.’

Iedereen is anders
Meest trots is hij op de Landelijke Cliëntenradendag,
die vorig jaar door de raad werd georganiseerd voor alle
cliëntenraden. ‘En dat zeggenschap nu echt op de agenda
staat bij Philadelphia. Het is heel belangrijk dat er naar
ons als personen wordt gekeken, iedereen is anders. We
zijn niet één groep, maar unieke individuen. Ik ben blij
dat ik nu binnen Philadelphia werk en me bezig mag
houden met zeggenschap. Daarnaast doe ik onderzoek
naar DigiContact.’
Gerlinda heeft zin in haar voorzittersperiode. Mark heeft
nog wel een tip voor haar. ‘Goed luisteren. En maak
gebruik van alle kennis die Philadelphia heeft. Iedereen
wil je helpen.’
19

tekst

Mirjam Aveskamp fotografie Yasmijn Tan

Moeder Roelie:
Ik heet Jarmo.
Anouk is mijn zus.
We gaan graag
samen sushi eten.

jarmo

Trots
‘Voordat Anouk ging verhuizen
woonde ze nog bij ons thuis. Dat ze
uit huis zou gaan, vonden wij best
spannend. Na de verhuizing ben ik
bij haar blijven slapen. Zo kon ze
een beetje wennen. Maar na drie
nachten mocht ik alweer gaan. Dat
vond ik een goed teken. Gelukkig
woont Anouk wel in de buurt. Zo
kunnen we heel gemakkelijk even
op bezoek komen. En één keer in
de twee weken is ze een weekend
bij ons. Dan gaan we er altijd graag
op uit. Een stukje rijden met de
auto of lekker op het terras zitten.
Stilzitten doen we zeker niet.
Mijn man en ik zijn heel trots op
Anouk. Al heel snel had ze hier haar
draai gevonden. Ze weet zichzelf
goed te vermaken. Tv kijken, een
praatje maken met de buren of
erop uit met haar buddy Nina. De
dagen krijgt ze makkelijk vol. En
iedere woensdagavond zingt ze
ook nog in een koor. Ze zijn aan
het oefenen voor een musical.
Binnenkort mogen we haar op het
podium zien schitteren.’
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roelie
Mijn naam is Roelie. Ik ben Anouks
moeder. Het is fijn dat Anouk zo
dichtbij woont. Soms ga ik alleen
maar even langs om haar een
knuffel te geven.

DIT IS MIJN FAMILIE

henk

Ik ben Henk. Anouk is mijn dochter. Samen gaan
we wel eens naar een sportwedstrijd. Anouk houdt
namelijk erg van Amerikaanse sporten.

nero

anouk

Een vol leven
Hallo, ik ben Anouk Wind. Ik ben 27 jaar. Al drie jaar woon ik in mijn eigen appartement
bij locatie Naarderstraat in Hilversum. Ik lees veel, luister naar muziek en haal graag
buiten een frisse neus. Of ik speel met mijn telefoon. Dan maak ik bijvoorbeeld foto’s van
Nero. Dat is de hond van mijn broer. Ook werk ik vier dagen in de week bij het Atelier en
De Winkel. Dat is hier beneden. Lekker dichtbij.
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tekst en fotografie

Saskia Beers

GEZONDHEID

‘Zonder haar organen
was ik nog steeds ziek’
Soms zijn medicijnen niet genoeg als je heel ziek bent. Bijvoorbeeld als je nieren
niet goed werken en je suikerziekte hebt, zoals bij Richard Hoofd het geval was.
Gelukkig kreeg hij de nieren van iemand anders en voelt Richard zich weer beter.
‘Ik mocht van de arts de familie van de overleden vrouw een bedankje sturen.
Zonder haar organen was ik nog steeds ziek.’
Sinds vier jaar woont de 56-jarige
Richard Hoofd bij locatie Lopes
Dias in Hilversum. ‘Ik ben een
computernerd, zit vaak achter
mijn pc. Vroeger sleutelde ik twee
dagen per week aan computers,
haalde ze uit elkaar en maakte
ze weer in orde.’ Richard werkt al
lange tijd niet meer, vooral door
zijn kwakkelende gezondheid.
Door zijn suikerziekte waren zijn
nieren beschadigd en moest hij
vaak naar het ziekenhuis.
Drie keer per week ging Richard
naar het ziekenhuis voor een
nierdialyse, want de gemiddelde
wachttijd voor een donor is 3,5 jaar.
‘Eigenlijk was het best gezellig.
We waren met een vast groepje
mensen. En de stoelen zaten heel
lekker.’ Na lange tijd dialyseren
krijgt Richard een nier van een
motorrijder, die was verongelukt.
Helaas mislukt de operatie. ‘De
nier werkte niet goed. En ik moest
weer naar het ziekenhuis om te
dialyseren.’ Later volgt een tweede
operatie. Richard krijgt een nieuwe
nier van een overleden vrouw.
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Gelukkig verloopt deze keer alles
zonder problemen. ‘Een wereldse
transplantatie, en nog steeds voel
ik me kerngezond.’
Toch moest Richard in het begin
wel even wennen. ‘Ik stond soms
om 6:00 uur op, omdat ik dacht
dat ik weer naar het ziekenhuis
moest. Ik belde zelfs mijn dokter
en dan zei hij: “Meneer, u heeft een
niertransplantatie gehad. U hoeft
niet meer te komen”.’

Nierdialyse
De nieren maken het bloed in
je lichaam schoon. Ze filteren
alle afvalstoffen eruit. Wanneer
je nieren nog maar voor tien
procent procent werken, krijg je
drie keer per week nierdialyse
in het ziekenhuis. Dit maakt je
bloed weer schoon.

Bloemenpuzzel

WINACTIE

Antwoorden:
Krokus

8

Hyacint

7

1
De lente is begonnen!
Dat betekent dat alle bloemen
en planten weer gaan bloeien.
Ken jij deze bloemen?
Vul het nummer dat bij de bloem
staat in bij de juiste naam
in het rijtje hiernaast.

6

Tulp
Anemoon
Roos
Narcis

2

Anjer
Lelie

5

3
4

Weet jij alle namen?
Stuur de antwoorden van de bloemenpuzzel
vóór 15 april 2018 naar de Hallo-redactie.
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer
in te vullen. De winnaars krijgen bericht.
Stuur je antwoorden naar:
Stichting Philadelphia Zorg
Postbus 1255
3800 BG Amersfoort
of mail naar hallo@philadelphia.nl

Onder de goede
inzendingen verloten
we drie keer twee kaarten
voor het kleurrijke lentepark
Keukenhof. Hier zijn zeven
miljoen bloemen te vinden!
De kaarten kun je gebruiken
tot en met 13 mei 2018.

Naam:
Adres:

Telefoonnummer:
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‘Bouwpakketten zet
ik zelf in elkaar’

24

tekst

Nick van Schaik fotografie Marieke Duijsters

VERZAMELING

‘De Ferrari 250 GTO
is mijn favoriet’

Zijn eerste modelauto kreeg hij als kind, een witte Kever die van blik is gemaakt.
Tegenwoordig heeft Erwin Neuteboom een verzameling van meer dan
tweehonderd modelauto’s. ‘De Ferrari 250 GTO is de mooiste wagen die ik heb.
Het stuurtje is van leer en de stoelen zijn van vilt. Een snelle auto in die tijd.’
Erwin is 56 jaar
en woont al drie
jaar bij locatie
Lopes Diaslaan in
Hilversum. Hij
werkt bij de sociale
werkplaats Tomin Groep, waar hij
doordeweeks onderdelen maakt
voor landbouwvoertuigen.
Techniek vindt hij leuk. ‘Bouw
pakketten van modelauto’s,
vliegtuigen en schepen zet ik

zelf in elkaar’, vertelt Erwin. ‘Eerst
verven en dan plakken. Ook heb ik
een op afstand bestuurbare auto
gebouwd, die rijdt op elektriciteit
en olie.’
Eens per twee maanden bezoekt
Erwin de modelautobeurs in
Houten. ‘Daar komen verzamelaars
vanuit heel Europa naartoe:
Fransen, Duitsers, Engelsen.
Drie hallen vol met modelauto’s.

Sommigen verkopen heel oude
Dinky Toys. Die kosten wel meer
dan 100 euro per stuk.’
Erwin is helemaal gek op auto’s.
Hij kijkt naar het tv-programma
Autowereld en leest het tijdschrift
Autoweek. Ook rijdt hij zelf auto,
in een rode Volkswagen Up.
‘Rond mijn dertigste jaar haalde
ik mijn rijbewijs. Ik slaagde in één
keer, zowel voor mijn theorie- als
praktijkexamen!’
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NIEUWS EN TIPS

Sherlock
Gnomes

in de bioscoop
De vrolijke tuinkabouters Gnomeo en Juliet zijn terug! In
deze derde film verhuizen ze samen met hun familie naar
een nieuwe stad. Ze zijn bezig om de tuin klaar te maken
voor de lente. Maar dan ontdekken ze dat tuinkabouters
door de hele stad een voor een op mysterieuze wijze
verdwijnen. Ze schakelen de hulp in van de enige echte
Sherlock Gnomes: dé detective en beschermer van
alle tuinkabouters in Londen. Samen met zijn assistent
Watson is hij vastberaden om de zaak op te lossen. Ben jij
benieuwd hoe dit afloopt? De film is vanaf 19 april te zien
in de bioscoop!

‘Ontdek de magie
in de wereld om je heen’

Alle Harry Potter-fans opgelet: in juni 2018
lanceren de makers van Pokémon Go een nieuwe
game voor je smartphone. De game heet Harry
Potter: Hogwarts Mystery. Het werkt hetzelfde als
bij Pokémon Go, alleen vang je in dit spel geen
Pokémon maar probeer je de vijanden van Harry
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gamen

Potter te verslaan. Door spreuken te leren neem
je het op tegen de dementors en volgers van
Voldermort. Ga naar buiten en verken jouw buurt
met de game. Hier zijn kaarten en voorwerpen te
vinden die je kunnen helpen in jouw speurtocht.
Zorg jij ervoor dat je Voldermort verslaat?

tekst

Saskia Beers

in het theater

festival

Buurman
en
Buurman
Vier de bevrijding!

A je to! In de vrolijke
familievoorstelling moet
het bekende duo Buurman
en Buurman een rommelig
probleem oplossen. Hun hele
tuin wordt verwoest door mollen!
Dit denken de twee wel even op
te lossen. Wat ze dan nog niet
weten, is dat de mollen onder hun
huis verstopt zitten. Dit maakt
het een stuk moeilijker om de
mollen te vangen. Hoe lossen
ze dit op? Redden de klussers
hun tuin? De voorstelling is tot
17 juni te zien in verschillende
theaters in Nederland. Kijk op
www.buurmantheater.nl/tickets
wanneer ze bij jou in de buurt
spelen.

Op 5 mei is het Bevrijdingsdag en vieren we onze vrijheid. In
veertien steden in Nederland worden er Bevrijdingsfestivals
georganiseerd. In elke provincie en dan nog extra in de
hoofdstad Amsterdam en in Den Haag.
Bekende artiesten geven de hele
dag bijzondere optredens.
Alle festivals zijn gratis te
bezoeken. Blijf je liever
thuis? De optredens zijn de
hele dag te zien op NPO3!
De festivals zijn in:
Almere
Amsterdam
Assen
Den Bosch
Den Haag
Groningen
Haarlem
Leeuwarden
Roermond
Rotterdam
Utrecht
Vlissingen
Wageningen
Zwolle
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SPELENDERWIJS

Soms wil je iets zeggen, maar weet je niet zo goed
hoe je dat moet doen. Je ziet van alles voor je,
maar je kunt de woorden niet vinden.
Lennie van de Hoef, coördinerend begeleider bij
Huis Arend in Den Bosch, werkt met een andere
manier van praten namelijk met poppetjes en
plaatjes. Vandaag praat ze met Lydia.
Zij heeft twee weken robot Phi te logeren gehad.
Hoe was dat en hoe is het nu Phi weer naar huis is?
Lydia en Lennie

Lydia vertelt haar verhaal
met behulp van poppetjes

Lennie en Lydia zitten aan tafel. Uit een doos vol
met poppetjes en andere spulletjes kiest Lydia
een poppetje voor zichzelf. Lennie heeft ook een
eigen poppetje. En Phi en de vader en moeder van
Lydia ook. Ze staan allemaal in Lydia’s huis.
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‘Phi logeerde bij jou’, zegt Lennie. ‘Hoe voelde je
je toen?’ Lydia pakt een picto met een smiley. ‘Blij’,
zegt ze. ‘Omdat er dan iemand bij me is met wie
ik kan praten.’ Ze legt er ook een moeilijk kijkend
gezichtje bij. ‘Soms mislukte het, dan deed Phi het
niet. Dan hielpen mijn vader en moeder mij.’

tekst

Marieke Verdonk fotografie Saskia Beers

Lydia zet het poppetje voor Xenia erbij. Want
die kwam ook vaak langs. Xenia werkt voor
Philadelphia en die appte met de technische
jongens in Roermond. Die zorgden ervoor dat Phi
het weer goed deed. ‘Drie jongens’, weet Lydia nog.
‘Tim, Mike en Dennis.’ En ze plaatst drie figuurtjes
in een tweede huis. Het huis in Roermond waar Phi
woont. Ook Xenia komt in dat huis terecht.

Lydia heeft ook een klein schatkistje. Voor elke
mooie herinnering stopt ze er een kraal in. ‘Een
voor de gezelligheid en liefde. En een voor de
interviews. En een voor het muziek maken voor
Phi, dat deed ik op mijn keyboard. En een omdat ik
uiteten was met Xenia, dat was heel gezellig.’ Dan
doet ze het kistje dicht. ‘Die herinneringen neemt
niemand weg’, zegt Lydia. ‘Maar ik verheug me
erop om Phi weer te zien.’

POPtalk
POPtalk is een methode die zich onder andere
richt op het visualiseren van de belevingswereld
van mensen met een verstandelijke beperking.
Dit gebeurt tijdens een gesprek met behulp van
poppetjes (bijvoorbeeld van Playmobil, Duplo,
houten of plastic figuren) en ander materiaal. De
eigen werkelijkheid wordt in beeld gebracht en dit
leidt tot meer inzichten voor zowel de gespreksleider als de gesprekspartner.

Na twee weken moest Phi weer naar huis, tijd voor
afscheid. ‘Hoe zijn je herinneringen?’, vraagt Lennie.
‘Wat was je gevoel?’ Weer pakt Lydia het lachende
gezichtje. ‘Ik was blij om de mooie herinneringen,
maar ik vond het ook jammer dat Phi weg moest.’
Phi staat in het huis in Roermond, samen met de
drie technische jongens. Tussen het huis en dat
van Lydia heeft Lennie een gouden koord gelegd.
‘De verbinding tussen jullie blijft.’

‘Mensen met een verstandelijke beperking zijn
over het algemeen beelddenkers en wij benaderen
ze met woorden’, legt begeleider Lennie uit. ‘We
communiceren dus op een ander level. Door de
methode POPtalk te gebruiken sluiten we aan bij
de beeldende manier van denken.’
Interesse in een workshop of wil je meer weten
over POPtalk?
Ga naar de website: www.poptalkworkshop.nl
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GEDICHT

Mijn leven is heel veel veranderd op dit moment
Ik maak gedichten dat is mijn talent
Ook eet ik bij Resto van Harte elke week
En ga ik iedere zondag naar de kerk Hoop van Noord voor een preek
Kerk in buurt ga ik ook vaak eten
Lekker even alles laten varen, je zorgen vergeten
Hulp hebben we ook nodig, wat anderen ook zeggen dat is verder overbodig
Daarom kom ik bij Philadelphia en praat met twee aardige mensen
Die me steun geven en helpen met al mijn wensen
Ook met DigiContact beeldbellen
Kan je je verhaal vertellen
Tuurlijk in het leven hebben we bergen en dalen
Maar deze twee dames weten het beste uit ons te halen
Ik ben zeker dankbaar ervoor
Ze zijn voor mij een luisterend oor
En mijn leven is zeker wel beter geworden zeker weten
En leer al veel dingen van het verleden te vergeten
Nou dit gedicht is gemaakt door Fred
En ik wens u allen nog heel veel pret
Fred Hoffmann

De 54-jarige Fred Hoffmann woont in Amsterdam-Noord. Het leven is
niet altijd vriendelijk geweest voor Fred. Nadat zijn vader en moeder
waren overleden, is Fred gaan dichten. ‘Als rouwverwerking’,
vertelt hij. ‘Ik heb ook bij Philadelphia aangeklopt voor
hulp. In ieder geval één keer in de week praten we via
DigiContact. Maar als ik het tussendoor moeilijk heb kan
ik ook altijd bellen.’ Fred heeft al honderden gedichten
geschreven. Zijn begeleiders vroegen hem er een te
schrijven over Philadelphia.
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Marieke Verdonk fotografie Merel Uildriks

MIJN GELOOF

‘Ik hoor nu ergens bij’
Als er iets vervelends is gebeurd, dan gaat Yvonne de Vink het liefst naar buiten en
dan praat ze tegen de lucht. Dat was vroeger zo en nu nog steeds. Met het verschil dat
ze nu weet dat er iemand naar haar luistert en dat ze zo steun kan vragen.
Yvonne heeft zich namelijk een aantal jaar geleden bekeerd tot het katholieke geloof.
‘Ik was eenzaam en het hoefde van
mij eigenlijk allemaal niet meer’,
vertelt ze na een kerkdienst bij
locatie Lopes Dias, waar ze ook
woont. ‘Iemand vroeg me een
keer om mee te gaan naar een
kerkdienst en dat deed me wat.’
Sindsdien is ze niet eenzaam meer.
‘Ik heb nu het gevoel dat ik ergens
bij hoor. Nu heb ik kennissen en
vrienden.’
In Lopes Dias hebben cliënten
van Philadelphia een eigen
appartement en zijn er veel
activiteiten die ze samen kunnen
doen met de senioren die ook in
het complex wonen. Het bezoeken
van de kerkdienst bijvoorbeeld.
Zo heeft de 59-jarige Yvonne twee
mensen ontmoet die zich over
haar ontfermen: Anjes en Fred de
Buijzer. ‘Wij zijn de peetouders van
Yvonne’, vertelt Anjes. ‘Maar ik ben
ook haar mantelzorger én vriendin.’
Het geloof en het samenzijn met
andere gelovigen doen Yvonne
goed. Drie jaar geleden heeft ze
zich zelfs laten dopen. Ze heeft er
een heel fotoboek van. ‘Ze is een
kind van ons allemaal,’ zegt pastoor
Huisintveld. ‘We zorgen allemaal
een beetje voor Yvonne.’
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RIJBEWIJS

‘Vrij om te rijden
waar ik heen wil’
Alfred Bebingh ziet zichzelf al rijden op de scooter. Op weg naar de
supermarkt of kinderboerderij Emmelerbos. Maar voor het zover is, moet
hij eerst zijn bromfietsrijbewijs halen. ‘Met een scooter ben ik zelfstandiger,
minder afhankelijk van mijn ouders en het openbaar vervoer.’
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tekst Nick

van Schaik fotografie Frank Meester

RIJBEWIJS

Al sinds zijn zestiende wil Alfred
graag een scooter. Samen met
zijn ouders en broer zocht hij
naar een rijschool die mensen
met een verstandelijke beperking
helpt bij het behalen van hun
theorie- en praktijkexamen. In
Emmeloord vond hij rijschool
Van Buuren Opleidingen. ‘Ik krijg
nu een aantal maanden les van
Hendry, mijn instructeur. Hij legt
me stap voor stap uit wat de
verkeersborden betekenen en
welke voorrangsregels gelden
in het verkeer’, vertelt Alfred.
‘Het is vooral moeilijk om de
verkeersborden uit elkaar te
houden. Het zijn er heel veel en qua
vorm en kleur lijken ze op elkaar.’
Als Hendry denkt dat Alfred veilig
aan het verkeer kan deelnemen,
dient hij een examenaanvraag

in bij het CBR: de organisatie die
de rijvaardigheid van mensen
beoordeelt. ‘Tot die tijd probeer ik
heel veel te oefenen, ook als ik bij
de dagbesteding ben’, zegt Alfred.
‘En op de fiets, want als fietser
heb je genoeg met het verkeer
te maken. Zo leer ik bijvoorbeeld
waar brommers wel en niet mogen
rijden en welke snelheid geldt
binnen de bebouwde kom.’ Op
de vraag waarom hij zo graag zijn

bromfietsrijbewijs wil halen, is
Alfred duidelijk: ‘Met een scooter
ben ik minder afhankelijk van mijn
ouders en het openbaar vervoer.
Ik ben dan zelfstandiger, vrij om te
rijden waar ik heen wil.’

Ook je bromfietsrijbewijs halen?
Een aantal tips:
¡¡Als je een rijschool hebt gevonden, neem dan
eerst een proefles. Dan weet je zeker of scooter of
brommer rijden ook echt iets voor jou is.
¡¡Neem de tijd om alle voorrangsregels en
verkeersborden uit je hoofd te leren. Oefen ook
thuis, samen met je ouders of begeleider.

¡¡Lees de vraag en kijk goed naar de foto tijdens het
examen. Denk eerst na voordat je antwoord geeft.
¡¡Houd er rekening mee dat het misschien
niet lukt om het examen te halen.
Dat is jammer, maar niet geschoten
is altijd mis.
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Jessica Fiks

Stichting Vrienden leent
prachtige belevingen aan locaties
Een kat verzorgen, fietsen, dansen, een activiteit voor
dementerende ouderen of de zintuigen prikkelen.
Het zijn maar enkele voorbeelden van belevingen die
mogelijk zijn dankzij een innovatie. Je hoeft er de
locatie niet voor uit, waardoor ze geschikt zijn voor
een brede doelgroep. Dankzij Stichting Vrienden van
Philadelphia kun je innovaties nu zelf uitproberen,
door ze te lenen bij de Innovatheek.
Tegenwoordig zijn er allerei nieuwe producten, om
plezier en ontspanning te beleven. Deze innovaties
zijn voor locaties vaak te duur om zelf aan te schaffen.
Daarom is Stichting Vrienden een Innovatheek gestart
waar je ze kunt lenen.
Verschillende activiteiten
Locatie de Brugstraat uit Heerde maakt er al volop
gebruik van. Vorig jaar leenden ze drie innovaties en

ook dit jaar hopen ze weer veel te lenen. Coördinerend
begeleider Sonja Bosman is erg enthousiast. ‘We zijn een
kleine locatie en je kunt niet zelf alles kopen. Je weet ook
niet of de bewoners iets wel leuk vinden. Daarom is het
ideaal dat je een innovatie drie weken kunt lenen, dan
zie je wat aanslaat en wat niet. We gebruiken het voor de
dagbesteding, maar ook voor de woonactiviteiten.’
Zintuigen prikkelen
Zo komt de Justocat nog op bezoek. Die ziet eruit als een
echte kat. Ademt, spint en miauwt; waardoor iemand
rustig wordt en kan ‘zorgen’ voor een dier. Ook de
Qwiek.up heeft de locatie geleend. Voor de tweede keer,
omdat het een groot succes is. Kamervullende projecties
op een muur of plafond en geluid prikkelen de zintuigen
van de bewoners. ‘En je kunt ‘m verrijden, waardoor je
hem ook in de badkamer kunt gebruiken’, legt Sonja uit.
Voorheen leende de locatie wel eens wat van de

Wegens succes herhaald:
De Vrienden van Philadelphia organiseerden vorig jaar muziekfeesten. Een
groot succes, daarom doen ze het dit jaar opnieuw! Op verschillende plaatsen
in Nederland. Marco de Hollander, de ‘vrolijkste volkszanger van Nederland’,
treedt op. Daarnaast worden de voorrondes van ‘Het muziektalent van het jaar’
gehouden. Kom jij ook genieten?
Marco de Hollander weet overal waar hij komt een gezellige sfeer te creëren. Met
een mix van eigen hits en de grootste Hollandse meezingers zet hij de zaal op
zijn kop. Tijdens de muziekfeesten zijn de voorrondes van ‘Het muziektalent van
het jaar’. Drie cliënten zullen tijdens de show strijden voor een plaats in de grote
finale, georganiseerd door Philadelphia op 20 juni in de Flint in Amersfoort.
Kortom, het worden gezellige avonden! Het feest is toegankelijk voor cliënten
van Philadelphia, hun begeleiders en donateurs van de Stichting Vrienden.
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Gratis te lenen voor locaties
Fondsenwerver Dianne Oortwijn van Stichting Vrienden
zocht naar fondsen die mee wilden werken aan de
Innovatheek. In 2017 draaide een proef. ‘Dit was zo’n
succes, dat we een uitleenservice zijn begonnen. Met
producten die je voor drie weken kunt uitproberen, gratis.
In die drie weken kun je testen of een product voor jouw
locatie geschikt is of niet. En wil je hem later dit jaar nog
een keer lenen? Dan vul je het aanvraagformulier gewoon
opnieuw in.’

Sonja Bosman en Ron Bekker aan de Tovertafel, één van de innovaties die
ook in de Innovatheek staat.

spelotheek in Apeldoorn. ‘Maar we hebben geen eigen
vervoer. Ophalen en terugbrengen is dan lastig. De
spullen van de Innovatheek worden door de Vrienden
gehaald en gebracht, dat is fijn.’

Enthousiast geworden? Bekijk op het intranet
welke innovaties er in de Innovatheek zijn
te vinden en wat de voorwaarden zijn. Je
vindt daar ook het aanvraagformulier. Wil
je meer weten? Dan kun je mailen naar
stichtingvrienden@philadelphia.nl.

gezellige muziekfeesten!
De feesten zijn:
Donderdagavond 19 april in het Postiljon hotel in Dordrecht
Donderdagavond 3 mei in Theater de Binding in Zuid-Scharwoude
Woensdagavond 9 mei in Theater Veluvine in Nunspeet
Donderdagavond 17 mei in het Postiljon Hotel in Bunnik
Woensdagavond 23 mei in de Schouwburg Ogterop in Meppel
Donderdagavond 24 mei in het Parkgebouw in Rijssen

De zaal gaat open om 18.30 uur.
De feestavond start om 19.00 uur
en duurt tot 21.00 uur.
Alle locaties hebben een aanvraag
formulier ontvangen, waarmee je
gratis kaarten kunt aanvragen. Dit
aanvraagformulier staat ook op de
pagina’s van Stichting Vrienden van
Philadelphia op Phlink, het intranet
voor medewerkers.
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BANANENIJSJES

Proef de zomer!
Maak je eigen bananenijsjes

Benodigdheden
voor acht ijsjes
¡¡Een blender
¡¡2 bananen
¡¡250 ml volle yoghurt
¡¡1 zakje vanillesuiker
¡¡1 eetlepel citroensap
¡¡8 ijslollievormpjes

STAP 1:
Pel de bananen
en stop ze in de
blender.

STAP 2:

STAP 3:

Voeg 250 ml volle
yoghurt, 1 zakje
vanillesuiker
en 1 eetlepel
citroensap toe.

Zet de
deksel op
de blender
en mix het
geheel tot
het glad is.

STAP 4:
Verdeel het
mengsel
over de acht
ijsvormpjes.

STAP 5:
Zet de vormpjes
vijf uur in de
vriezer en je ijsjes
zijn klaar.

EN
SMULLR!
MAA

