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VOORWOORD

Zorg en muziek
gaan hand in hand

Greet Prins

Wat heb ik genoten! De finale van het Muziekfeest
in theater Flint in Amersfoort was één groot feest.
Een avond met alleen maar winnaars die achter de
microfoon het beste uit zichzelf wisten te halen. Met
de prachtigste nummers, gezongen vol emotie. En een
publiek dat geen moment onbenut liet om de artiesten
aan te moedigen of een polonaise te lopen. Muziek
verbindt en verbroedert, zoveel werd me op deze
mooie avond weer duidelijk.
Philadelphia gelooft in de kracht van muziek. Met het
programma PhiLaLa brengen we mensen op allerlei
manieren in contact met muziek. We zetten muziek
structureel in bij de zorg en begeleiding en het werk.
Dit gaat verder dan het ‘fijne gevoel’ dat muziek vaak
aan mensen geeft. Muziek is een goed hulpmiddel
waardoor bijvoorbeeld introverte mensen beter contact
leren maken met anderen. Of om iemands zelfvertrouwen te laten groeien. En natuurlijk als uitlaatklep
voor emoties.

VOORZITTE R RA AD VAN BESTU UR

Het jaarverslag van 2017 staat online
Als een jaar voorbij is, kijken we terug:
hoe staat Philadelphia ervoor, wat
ging er goed en wat kan er beter? Ook
voor 2017 hebben we dat gedaan.
Alle conclusies zijn verzameld in
een jaarverslag. Sinds juli 2017
staat dit verslag online. Iedereen die
nieuwsgierig is, kan hierin lezen en zien
wat we belangrijk vinden en hoe we
het (financieel) gedaan hebben.
Wie meer wil weten, kan kijken op:
www.philadelphia.nl/jaarverslag-2017.
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Dierenvriend en
vliegtuigspotter
1

’s Ochtends ontbijt
ik samen met konijn
Eevee en cavia’s Willie
en Mollie. Een appeltje
vinden ze heel lekker.

4
Hallo, ik ben Anita Brandhoff.
Ik ben 53 jaar en woon in
Monnickendam. Vandaag ga ik
naar mijn werk bij Het Weeshuis.
We maken vogelhuisjes en
voederbakken. Ik ben een
dierenvriend. Ook houd ik van
vliegtuigspotten.
Zo ziet mijn dag eruit.
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Vliegtuigspotten doe ik
graag. Ik neem altijd mijn
verrekijker mee. Zelf ben ik
met het vliegtuig op vakantie
geweest naar Joegoslavië,
Tsjechië en Spanje.

DIT IS MIJN DAG

3
2
2

Ik loop altijd over deze brug naar
Het Weeshuis. Monnickendam is
een prachtige stad.
Dit is Dirk, hij helpt ons
met houtbewerking.
Letters en versiersels
inbranden met een
soldeerbout vind ik
het leukst.
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Dit is mijn begeleider Ineke.
Elke zaterdag bakken we
pannenkoeken of een eitje.
5

DIT IS MIJN DAG

6

’s Avonds speel ik spelletjes op mijn iPad
of luister ik muziek van K3. Ik heb met de
begeleiding afspraken wanneer ik mijn
tablet gebruik.

7
Als ik naar bed ga, dan droom ik van K3. Dat we
samen op het podium staan. We heten dan K4.

8
Ik houd ook van voetbal. Ik ben eerst voor
Feyenoord en dán voor Ajax. Ik ben weleens
in de Johan Cruijff Arena geweest.

Gezellig en behulpzaam
Begeleider Ineke Kaars: ‘Anita en ik kennen elkaar al heel lang, zo’n 39 jaar. Ik werkte al bij de locatie
voordat Anita in Monnickendam kwam wonen.
Anita is heel behulpzaam, neemt taken over als een bewoner op vakantie is en werkt bij een
zorgboerderij als zorgboer. Ze is een echte dierenvriend. Verder houdt Anita van gezelligheid. Ze
heeft een vriend bij woonlocatie Oude Zijds Burgwal en vrienden bij dagbesteding Het Weeshuis.
Samen vieren ze elkaars verjaardag. Dat is heel fijn, want ze heeft zelf niet zo’n uitgebreid sociaal
netwerk. Ook gaan ze samen naar de bioscoop of de Efteling.’
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tekst

Nick van Schaik fotografie Saskia Beers

KENNISMAKING

Hallo, ik ben robot Phi

Hallo, ik ben robot Phi
oeten! Ik ben
Wat leuk om je te ontm
n naar Nederland
helemaal vanuit Japa
jou.
gekomen, speciaal voor

Wat leuk om je te
ontmoeten! Ik ben
helemaal vanuit Japan
naar Nederland gekomen,
speciaal voor jou. Je
kunt met me praten of
spelletjes spelen . En ik
help jou en de begeleiding
met de dagelijkse dingen,
zodat je niet vergeet om
je tanden te poetsen of
medicijnen in te nemen.
Die lieve dame naast me,
dat is Elly
. Ze woont
bij locatie Hoornse Zoom
in Delft, waar ik onlangs
op bezoek ging. Dat was
heel gezellig. We zijn dikke
vriendinnen geworden!
Wil jij ook dat ik langskom
bij jouw locatie? Of kom
logeren ? Lijkt me
leuk, overleg wel eerst
met de begeleiding of
dat mogelijk is. Ben je
benieuwd naar mijn
avonturen? Volg me dan
op Facebook, Instagram en
Philadelphia.nl/robotica.
Tot snel!
Groetjes,
Phi
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DIT EET IK GRAAG

‘Vele handen maken licht werk’
Bij De Enk in Enkhuizen koken de bewoners graag samen.
Elke woensdag gaat een groepje aan de slag. Dit keer maken ze
kip met sla en gebakken krieltjes. En ijs met slagroom toe!

Fia

Vera en Eef-Piet

8

Afra en Ria

Fia, Afra en Ria zitten aan tafel. Zij snijden de
groenten voor de salade. Ria heeft de tomaten al
gewassen en de eieren worden gekookt. Ria en Afra
snijden de tomaten en Fia snijdt de komkommer
in kleine stukjes. Ze doen het graag en ze kletsen
gezellig samen.
Begeleider Vera zegt dat er ook nog ouwe jurken in
de sla moeten. Iedereen lacht. Ze bedoelt natuurlijk
augurken!

tekst

Marieke Verdonk fotografie Yasmijn Tan

Eef-Piet wordt de directeur
genoemd. Hij staat aan
het fornuis. Hij heeft
een schort om en twee
ovenhandschoenen aan. Hij
bakt de kip. Dat ruikt lekker!
Daarna bakt hij de krieltjes.

Ondertussen pakken Fia en
Afra een krop sla. ‘Die gaan we
plukken’, zegt Fia. Ze vullen twee
grote schalen met alles wat ze
hebben gesneden. En een klein
schaaltje speciaal voor Eef-Piet,
want die lust geen tomaten.

Dan gaat er nog mais in en doet
Sylvia de dressing bij de sla.
Meestal eten ze om half zes,
maar nu zijn ze al vroeger klaar.
Ze hebben goed samengewerkt.
‘Vele handen maken licht werk’,
zegt Ria.

Peter

Sylvia helpt met de dressing.

Reina

Peter en Reina zijn later gekomen
en dekken de tafel. ‘Mijn
lievelingseten is sla’, zegt Peter
blij. Ria schenkt voor iedereen
water in. Alles staat klaar. Wat ziet
het er heerlijk uit! Ze bidden en
dan gaan ze smullen!
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Grote finale van
het Muziektalent 2018
Ricardo ontvangt de prijs van Greet Prins.

De jury luistert geconcentreerd.

Philadelphia zocht de afgelopen maanden naar het Muziektalent van 2018.
Tijdens de zeven regionale muziekfeesten zijn de regionale winnaars gekozen.
Zij stonden 20 juni in theater Flint in Amersfoort. De jury had een hele moeilijke
taak en koos uiteindelijk voor Ricardo Lipsius uit Alphen aan den Rijn. Hij gaat er
met de titel Philadelphia Muziektalent 2018 vandoor.
De talenten zetten de zaal op zijn
kop en het niveau ligt erg hoog.
Ricardo zingt het liedje Love
yourself van Justin Bieber. Hij
vertelt de jury: ‘We zijn hier met
zijn allen bij elkaar en we zijn wie
we zijn, en we zijn goed zoals we
zijn!’ Dat er binnen Philadelphia
topartiesten zijn, laten alle
kandidaten horen en zien. Mooi
gekleed beklimmen zij het
podium om hun liedje prachtig
te zingen. Ook presentator en
zanger Marco de Hollander is
onder de indruk. Evenals de
juryleden en het publiek.
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Shristi en Marco de Hollander

Shristi

Ricardo

Sebastiaan

tekst

Jessica Fiks fotografie Merel Uildriks

MUZIEK

Glenn

Johan

Alleen maar winnaars

Nancy

Daarom zijn er deze avond ook alleen
maar winnaars. De tweede prijs is
voor: Johan Peelen uit Doetinchem,
Sebastiaan Verheij uit Zwolle, Glenn
Kors uit Nibbixwoud, Bianca de Bruin
uit Vlaardingen, Nancy Keizer uit Almere
en Shristi Harkisoen uit Hilversum.
Ze zijn fantastisch begeleid door de
Philadelphia-band.

Polonaise

Bianca

Na de uitreiking van het Muziektalent
door Greet Prins is het podium voor
Frans Bauer om de avond af te sluiten.
Hij zingt nog een duet met een van
de kandidaten, zet regelmatig een
polonaise in en maakt er een nog groter
feest van!
Van de avond is een dvd gemaakt. Wil je
een exemplaar? Stuur dan een mail naar
philala@philadelphia.nl.
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Ester Mangnus fotografie Kees Winkelman

DAGBESTEDING

Werken in Monnickendam

‘Het is afwisselend werk’

Chantal, Frank en Jerremy.

Aan de rand van het centrum van Monnickendam staat Het Weeshuis.
Hier kun je theedrinken en huisgemaakte appeltaart eten. Daarnaast is er een
glasatelier, een touwatelier en een houtatelier. Francis, Jos en Ruben werken op deze
prachtige plek. Hallo is benieuwd wat voor werk ze doen en neemt er een kijkje.
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DAGBESTEDING

Ruben, Francis en Chantal zijn druk met de appeltaarten.

‘We maken hier zo’n
negentien taarten per dag’

Het is druk in de keuken van Het
Weeshuis. Op het aanrecht staat
een grote mand met appels. ‘De
appels zijn vandaag laat bezorgd,
dus we moeten hard doorwerken’,
vertelt coördinerend begeleider
Chantal Driel. ‘Vandaag maken
we zeventien taarten voor
café-restaurant De Koperen Vis
in Monnickendam. We krijgen
ook bestellingen voor feesten en
andere horecagelegenheden uit
de buurt. We maken zo’n negentien
taarten per dag.’
Gelukkig hoeft Chantal al die
appels niet alleen te schillen. Naast
haar staat Francis. Zij werkt al twee
jaar als horecamedewerker bij
Het Weeshuis. ‘Vanochtend heb ik

cheesecake gemaakt, kijk op mijn
schort zitten nog witte vlekken’,
zegt ze lachend. ‘Nu schil ik de
appels, daar vul ik de appeltaart
mee. Daarna leg ik er sliertjes deeg
overheen. Die besprenkel ik met ei,
voordat de taart in de oven gaat.
Het ruikt altijd lekker bij ons in de
keuken. Ik ben dol op appeltaart
en cheesecake, maar als kok kun je
niet alles proeven, dat is niet goed
voor de lijn.’

Koekjes
Ook Ruben helpt vandaag in de
keuken. Als de taart in de oven
staat, begint hij met het bakken
van koekjes. Met een deegroller
rolt hij het deeg uit en zet de

vormpjes erin. Dan legt hij ze
zorgvuldig op de bakplaat. ‘Ik werk
hier sinds woensdag 16 februari
2011. Ik kom hier elke week. Wat
ik hier doe verschilt per dag. Ik
werk in de bediening en mag
bestellingen opnemen, omdat
ik kan lezen en schrijven. Soms
werk ik in het glasatelier, daar
maak ik gebaksbordjes waar
de taart op kan. Zal ik laten zien
waar het glasatelier is?’, vraagt hij,
behulpzaam als hij is.

Glasatelier
Er hangt een rustige sfeer in
het glasatelier. Voor de ramen
hangen glazen vlinders, vogels
en lampionnen. In de kast staan
13

DAGBESTEDING

14

‘Het is een tuinhuisje en ik
heb het zelf ontworpen’

Jos is aan het
vingerknopen.

vazen, sieraden en borden. De
zelfgemaakte kunstwerken zijn
allemaal te koop. Aan tafel zit
Jos touw te knopen. ‘Ik werk hier
sinds vier maanden en dat bevalt
uitstekend. Vandaag maak ik
slingers van touw. Wat ik doe heet
vingerknopen’, legt hij uit. ‘Ik houd
van de afwisseling. Nu zit ik hier
met touw en een andere keer werk
ik met glas.’
Glas bewerken en tekeningen
maken vindt Jos het allerleukst.
‘Ik krijg er rust van in mijn hoofd.’
Hij laat een kleurrijke glasplaat
zien. ‘Dit heb ik zelf gemaakt. Hier
ben ik heel erg trots op. Wil je
aan de fotograaf vragen of hij er
een foto van maakt voor in Hallo?

Het is een tuinhuisje en ik heb het
zelf ontworpen. Op school heb ik
geleerd om diepte te tekenen, dat
heet 3D.’

Zestiende-eeuws pand
De dagbesteding zit in een prachtig
gebouw uit de zestiende eeuw. ‘Dit
was vroeger een weeshuis voor
kinderen die geen vader of moeder
hadden. Het is ook een pesthuis
geweest, toen woonden hier
mensen die ziek waren’, legt Jos uit.
‘Ik vind het een heel mooi pand.
Dat gedeelte is heel oud en dit
stuk is later bijgebouwd. Dat kan ik
zien aan de kleur van de stenen. Ik
heb vroeger in de bouw gewerkt,
daarom weet ik dat.’ In 1989 kreeg

Jos een auto-ongeluk. Daarna kon
hij geen zwaar werk meer doen
en mocht hij niet meer in de bouw
werken. ‘Ik kan niet tillen, want
mijn nekwervels zijn beschadigd,
daarom werk ik nu hier in het touwen glasatelier.’

Theetuin
Francis laat de theetuin zien. Met
mooie bloemen en planten. En er
is een moestuin met aardbeien.
Langs het water staan rode
bankjes. Vandaaruit heb je mooi
uitzicht op de gracht en de witte
ophaalbrug. Aan de rand van deze
prachtige tuin staat een groen
beschilderde houten schuur. ‘Dat
is de touwslagerij. Daar worden
15
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Een heerlijke plek om
even uit te rusten

hangmatten en springtouwen
gemaakt’, legt Francis uit. ‘Op de
zolder kunnen mensen zagen,
schuren en timmeren. Daar worden
houten meubels gemaakt.’ Naast
de touwslagerij liggen kano’s, die
kunnen de gasten huren. Vanuit
de theetuin kunnen zij een stuk
gaan varen. Op een zonnige dag
komen er ook bezoekers met hun
boot naar Het Weeshuis. Ze komen
er genieten van een high tea of
zelfgemaakte appeltaart. Dit terras
is voor veel mensen een heerlijke
plek om even uit te rusten. Francis
werkt het liefst in de bediening.
‘Het is afwisselend werk, er zitten
elke dag andere mensen op het
terras. Ik vind het leuk om met
16

hen te praten en lekker buiten te
werken, zeker in de zomer als de
zon schijnt.’

Theeschenkerij
Terug in Het Weeshuis komt de
geur van versgebakken appeltaart
je tegemoet. In de theeschenkerij
zitten een paar dames te haken,
breien en borduren. Ze maken
schorten, theedoeken en kussens.
Ruben dekt de tafel. Zorgvuldig
zet hij de gebaksbordjes neer.
Deze zien er prachtig uit, ze zijn
handgemaakt in het glasatelier.
‘Soms is er ook een bruiloft in Het
Weeshuis, maar dan werk ik niet.
Dat is voor mij te druk, omdat ik
autisme heb’, legt hij uit. Op rustige

dagen werkt Ruben wel graag in
de bediening. Met gemak houdt
hij zijn dienblad vast. Het kost
hem geen moeite om dat te tillen.
Ruben is sterk, in zijn vrije tijd gaat
hij naar de sportschool en doet hij
aan krachttraining.
Inmiddels heeft Ruben de tafel
gedekt en is de taart klaar. Het ziet
er allemaal prachtig en heerlijk uit!
Na het harde
werken mag
iedereen
een stukje
appeltaart
proeven.
Hmmm,
lekker!

zomerpuzzels

WINACTIE

Winactie: los de rebus op

Bij elk plaatje hoort een woord. Volg bij elk plaatje
de aanwijzing op en zet alle woorden achter elkaar.
Weet jij welke zin we zoeken?
Stuur deze dan op, met vermelding van je naam en
adres. Dat kan via e-mail: hallo@philadelphia.nl. Of
per post: Stichting Philadelphia Zorg, t.a.v. Hallo,
Postbus 1255, 3800 BG in Amersfoort. We verloten
35 keer een leuke zomerprijs: een strandbal met een
beachball-setje.

M=V

-N

HA=ZO

P=M

-B

-S

Zin om te kleuren? Pak je potloden en kleur de plaatjes in!
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Ester Mangnus fotografie Zuiverbeeld

vader René:

Zelfstandig
‘We komen uit Leidschendam, maar
zijn fan van Feyenoord. Samen gaan
we naar alle thuiswedstrijden. Het
stadion heet De Kuip, daar hebben
we een vaste plek. We zitten altijd
in vak D. Vorig jaar werd ons
kluppie landskampioen. Met pijn in
onze buik gingen Mark en ik naar
de finale. We vonden de wedstrijd
heel spannend. Toen Feyenoord
won gooiden we onze handen in
de lucht. Het was een groot feest!
Mark voetbalt zelf ook. Hij speelt
rechtsbuiten. Zijn voetbalclub
heet SEV. Dat betekent Sport en
Vriendschap. Als hij een thuis
wedstrijd speelt, dan sta ik langs
de lijn om hem aan te moedigen.
Ik ben trots op Mark. Hij is de
afgelopen jaren heel zelfstandig
geworden. Vroeger had hij last van
epilepsie. Als ouders waren we vaak
bang dat hij zou vallen, daarom
brachten we hem overal naartoe.
Maar dankzij een behandeling
heeft hij geen grote aanvallen meer.
Nu kan hij veel meer zonder onze
hulp. Hij komt zelfstandig op de
fiets naar ons toe en reist ook alleen
met de tram door Den Haag. Dat
geeft hem een stuk vrijheid. Daar
ben ik als vader heel blij om.’
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René
Ik ben zijn vader
René. Mijn zoon en
ik gaan vaak naar
Feyenoord. Ook
kijken we graag
voetbalwedstrijden
op tv.

Marja
Mijn naam is Marja. Ik ben
Marks moeder. We gaan
vaak samen winkelen en
lunchen in Leidschendam.
Fietsen en midgetgolfen
doen we ook graag.

Ik heet Luuk en ben 4 jaar oud.
Mijn oom Mark en ik vinden het
leuk om samen te voetballen. We
maken ook puzzels van Cars.

Mijn naam is Siebe. Ik ben zijn
zwager. Het allerleukste vind ik
om met Mark te gourmetten. Als
iedereen klaar is, dan eten wij nog
lekker een uurtje door.

luuk

DIT IS MIJN FAMILIE

siebe

Maartje
Mark is mijn
broer. Ik heet
Maartje.
Regelmatig
gaan we
met de
hele familie
eten bij
een Grieks
restaurant.
Gezellig!

pip

mark

Ik ben Pip. Ik ben 1,5 jaar. Mark is mijn oom.
Hij leest weleens een boekje voor. Dan maakt
hij dierengeluiden en moet ik lachen.

Fan van Feyenoord

Hallo, ik ben Mark Alkema. Ik ben 29 jaar. Sinds 2015 woon ik bij locatie Julianahof in
Leidschendam. Mijn hele familie woont in de buurt, dat vind ik fijn. Dan kan ik op de fiets naar
ze toe. We hebben een hechte familieband. We gaan vaak uit eten en zijn ook met zijn allen op
vakantie geweest. Verder houden we van voetbal. We zijn allemaal fan van Feyenoord, behalve
mijn zwager Siebe. Hij is voor Ajax. Toch zijn we een keer samen naar De Kuip geweest.
19

tekst en fotografie

Saskia Beers

LEREN

Samen leren over
lichamelijke gezondheid
Wat is een gezond tussendoortje? Hoelang moet je fietsen om een Magnum te
verbranden? Erf je de lichamelijke conditie van je ouders?
Op deze vragen krijg je antwoord in de cursus ‘Lichamelijk Gezond’. Philadelphia
biedt Mijn Cursussen aan: korte trainingen die je helpen om zelfstandiger te
worden. Je oefent samen met andere deelnemers hoe je met bepaalde problemen
en situaties omgaat. Hallo nam een kijkje bij drie workshops.

‘Een hele bak druiven eten is ongezond’

Chips, popcorn, kaasblokjes,
snoeptomaten, nootjes;
allemaal lekkernijen voor op
een verjaardag. Maar is het
allemaal gezond? Marco en
Marloes zijn bewoners van de
Hermanshoeve in Marum en
ondersteunen hun begeleiders
Elly en Ruth bij het geven een
workshop over gezond eten.
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Ze zijn getrouwd en delen
een passie: koken. Beiden
hebben een koksdiploma. De
deelnemers krijgen plaatjes van
tussendoortjes en leggen die
in volgorde van gezond naar
ongezond. ‘Het is spannend
om te doen’, geeft Marloes toe.
‘Gelukkig krijgen we positieve
en verbaasde reacties.’ Marco:

‘Bijvoorbeeld over druiven, die
zijn in principe gezond maar
bevatten veel fruitsuikers. Het
is dus niet verstandig om een
hele bak te eten.’ Met twee
gediplomeerde koks thuis is het
natuurlijk de vraag wie het meest
kookt. ‘Ik geef toe: dat doet dan
toch mijn vrouw bijna altijd’,
glundert Marco.

blind proeven
Ankje laat Marisca iets proeven.

De tweede cursus gaat over smaak. Er bestaan vijf basissmaken:
bitter, zoet, zuur, zout en umami. Denk maar eens aan een citroen:
die is erg zuur. Of een lolly: die is juist zoet. Maar hoe bewust proef jij
je broodje of avondeten? Deelnemers proeven tijdens de workshop
‘Blind proeven’ verschillende hapjes en drankjes met een blinddoek.
Omdat je niks ziet, let je beter op de smaak. ‘Ik durf niet meer, hoor.
Straks lust ik het niet!’, roept een deelnemer. Ankje en Marisca, van
locatie Looiersbuurt in Bolsward, volgen de cursus. ‘Ik proefde
veel meer van de verschillende smaken, omdat je niks kan zien. Je
smaakzintuig wordt hierdoor meer geprikkeld’, vertelt Marisca.
Ankje: ‘De citroen vond ik super vies! Die was heel zuur. Het dropje
smaakte wel lekker, want die was zoet. Ik vond het leerzaam want ik
ga nu beter nadenken over wat ik eet en proef.’

eerste hulp bij ongelukken

Gerda en Sophia (achterste rij) geven EHBO-workshops.

Stel je voor: een medebewoner
valt van de trap en de begeleiding
is er niet. Hoe zorg je dan voor
hulp? Bewoners van locatie
De Schelpenhof in Den Haag
volgen een EHBO-cursus om te
leren wat ze in dit soort situaties
moeten doen. De workshop
is onderdeel van de cursus ‘In
en om het huis’ en bestaat uit
drie lessen. Met behulp van
voorbeelden leren ze stap voor
stap wat ze in verschillende
situaties moeten doen. Sophia
Overduin is begeleider en geeft
samen met haar collega Gerda

Plooij EHBO-workshops: ‘Een
brandwond heeft bijvoorbeeld
een andere verzorging nodig dan
een schaafwond. Ook oefenen
we met het bellen van 112. Het
doel van de cursus is om het
zelfvertrouwen te vergroten.’ Het is
hard werken, flink meeschrijven en
goed opletten, maar uiteindelijk is
iedereen voor de cursus geslaagd.
Ze krijgen allemaal een speciaal
diploma en een EHBO-pakketje
met onder andere pleisters,
snelverband en desinfecterende
doekjes om wondjes schoon
te maken.

Elly Hut geeft samen met
haar collega cursussen in
regio Noord. ‘Mijn Cursussen
is speciaal voor cliënten.
We proberen ze hiermee
zelfstandiger te maken.
Een cursus duurt ongeveer
drie uur en is voor groepjes
van zes tot acht cliënten. Ik
vind het leuk om praktisch
bezig te zijn met cliënten, ze
zien stralen als ze wat leren,
bijvoorbeeld vandaag over
gezond eten.’
Er zijn 26 cursussen verdeeld
over zes thema’s:
ÌÌGeld en geldzaken
ÌÌIn en om het huis
ÌÌLichamelijk gezond
ÌÌWie ben ik? Wie ben jij?
ÌÌInternet
ÌÌWerk
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‘Nu ze mij vertrouwt,
durft ze steeds meer los te laten’
In het dagcentrum in Vierhouten zwemt Vonneke Groothuis met haar
begeleider Hennie van de Bunte. Door het vertrouwen dat ze in elkaar
hebben, durft Vonneke haar begeleider steeds meer los te laten. Stap voor
stap beweegt ze zelfstandig door het water. Hennie is trots op dit succes.
‘Ik had in het begin niet durven dromen dat ze dit zelf zou kunnen.’
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SUCCES

Vonneke steekt meteen haar hand
uit als begeleider Hennie haar
komt halen. Ze kan niet praten,
maar geeft op andere manieren
aan wat ze wil. Bij het zien van haar
zwempak en handdoek maakt
ze enthousiaste geluiden. Hand
in hand lopen ze samen naar het
zwembad. ‘Ik zwem al twee jaar
met Vonneke’, vertelt Hennie. ‘Ze
wordt er heel blij van, dat is mooi
om te zien.’

Vertrouwen
Zodra ze in het zwembad zijn,
slaat Vonneke haar armen om
de nek van haar begeleider. Ze
houdt zich stevig vast. Hennie
wiegt haar zachtjes heen en weer
door het warme water. ‘Een-opeenbegeleiding vindt Vonneke fijn,
nabijheid is voor haar belangrijk’,
legt ze uit. ‘De eerste keer dat we
gingen zwemmen klampte ze
zich helemaal aan mij vast, maar
nu ze mij vertrouwt, durft ze mij
steeds meer los te laten. Tijdens
de zwemles probeer ik haar
langzaam van mij los te maken en
kijk ik hoeveel ze kan.’

Bodem
Het zwembad is speciaal gemaakt
voor mensen met een ernstig
meervoudige beperking. Het water
is 33 graden, dat is lekker warm en
zorgt bij veel cliënten voor totale
ontspanning. Via een knop kun

je de bodem verstellen
en kan de begeleider
bepalen hoe diep het
zwembad is. Vonneke
is een kleine vrouw
van 55 jaar. Bij haar
staat de bodem heel
hoog, hierdoor kan ze
zelfstandig door het
water lopen.

Treintje
In het zwembad zingt Hennie
Een treintje ging uit rijden. ‘Als
Vonneke dit liedje hoort weet
ze welke oefening ze gaat doen.
Ze gaat achter haar begeleider
staan, pakt haar rug vast en als
een treintje lopen ze samen door
het water. Hennie zingt veel als
ze met Vonneke is. Het heeft een
kalmerend effect, ze wordt er
rustig van. Als ze klaar zijn met
treintje spelen krijgt Vonneke
een schuimrubberen paarse
buis. Daarmee loopt ze van de
ene kant naar de andere kant
van het zwembad. ‘Je doet het
echt helemaal zelf!’ roept Hennie
enthousiast. Vonneke straalt,
met een zware stem maakt ze
geluiden van plezier. Ze doen alle
oefeningen in een vaste volgorde.
‘Dat geeft haar duidelijkheid en
houvast’, legt Hennie uit. ‘Als ik
daarvan afwijk, raakt ze in de
war en wil ze niet meer verder
zwemmen.’

Zwemband
Hennie legt de paarse buis weg
en wijst naar een zwemband die
op de rand aan de andere kant
van het zwembad ligt. Vonneke
knikt en loopt ernaartoe. ‘In het
begin hield ze de rand van het
zwembad vast, maar nu loopt
ze zonder hulpmiddel door het
midden van het zwembad’, zegt
Hennie trots. ‘Ze kan dit sinds een
paar maanden, ik had in het begin
niet durven dromen dat ze dit
zelfstandig zou doen. Sommige
mensen denken dat iemand
met een ernstig meervoudige
beperking niets kan leren, maar zij
laat zien dat het tegendeel waar
is.’ Vonneke pakt de zwemband
en loopt naar de trap van het
zwembad. Ze weet dat dit laatste
oefening is en gaat met een
tevreden blik het water uit.
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meedoen is
belangrijker
dan winnen
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DIT IS MIJN HOBBY

‘Ik race vooral
voor de fun’
Een uit de hand gelopen hobby, noemt hij
het zelf. Want Fred Kreft rijdt tegenwoordig
geen rondjes meer om de kerk met zijn
radiografisch bestuurbare auto. Nee, hij doet
mee aan races. ‘Ik vind het geweldig. De nacht
voordat we naar het circuit in Elst gaan, lig ik
al te stuiteren in mijn bed.’

Fred woont bij locatie Urban Villa
in Alphen aan den Rijn en werkte
een aantal jaar geleden bij een
autopoetsbedrijf. Daar ontmoette
hij een man van de naastgelegen
groothandel. ‘Hij kon een schaalmodel
van 1 op 10 voor me regelen dat flink was afgeprijsd.
Daar hoefde ik niet lang over na te denken.’

Elst
Eerst reed Fred wat rondjes op een grasveld, in zijn
eentje. Daar vond hij niets aan. Dus schreef hij zich in
voor een dagje op het circuit in Budel. ‘Ik reed twee
rondjes en de hele aandrijving plofte uit elkaar. Ik
ontmoette een man uit België, die onmiddellijk mijn
auto repareerde. Hij vroeg of ik eens langskwam in Elst,
waar maandelijks wedstrijden gehouden worden. Tsja,
en toen is alles begonnen’, lacht Fred.

Gashendel
Hij begon met een kleiner schaalmodel, een rode.
Tegenwoordig heeft hij een auto die twee keer zo
groot is, een schaalmodel van 1 op 5. ‘Mijn Baja
5B 26CC rijdt op benzine en is licht gekieteld, dat

betekent: licht opgevoerd. Maar het is eigenlijk meer
een “funauto” dan een “wedstrijdauto”. Op het rechte
eind loopt-ie ongeveer 65 tot 70 kilometer per uur,
maar dat ligt natuurlijk ook aan je rechtervingertje,
waarmee je de gashendel indrukt.’

Dure hobby
Eens per jaar moet de auto helemaal uit elkaar,
onderdeel voor onderdeel. Dat doet Fred samen met
de Belg. ‘Hij heeft een grote hobbyruimte. Eigenlijk
doe ik alleen mee aan wedstrijden als ik geld heb, want
je weet zeker dat er onderdelen stukgaan. En het is een
heel dure hobby.’

Baja Addicts
Samen met nog tien andere modelracefanaten heeft
Fred een vriendenclub, genaamd Baja Addicts. Elk
jaar organiseren ze een speciale wedstrijd in Elst:
de Baja Cup. ‘We rijden dan met zijn tienen, met
allemaal hetzelfde schaalmodel, de Baja.’ Meedoen is
belangrijker dan winnen voor Fred. ‘Ik heb één keer
een race gewonnen. Maar dat is niet het belangrijkste:
de meetings met de Baja Addicts zijn héél gezellig. We
racen vooral voor de fun.’
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NIEUWS EN TIPS

magazine

Gratis magazine
HandicapNL
Fonds verstandelijk gehandicapten
en Revalidatiefonds hebben hun
krachten gebundeld: voortaan
heten zij HandicapNL. En bij een
nieuwe naam hoort een nieuw
magazine, want hoewel Nederland
ruim twee miljoen mensen telt
met een handicap, is die groep
lang niet zo zichtbaar in de media
als je zou verwachten. Daarom
brengt HandicapNL het magazine
saam[en] uit: over, voor en door
mensen met een handicap én
mantelzorgers. Het magazine
verschijnt twee keer per jaar en
staat boordevol inspirerende
interviews, handige tips en
bijzondere verhalen. Een gratis
proefnummer vraag je aan via
www.magazinehandicap.nl.
26

in het theater

MusicalBuddies keert terug:
in het Luxor Theater!
Na een uitverkochte
schouwburg in Leiden treedt
MusicalBuddies ook dit jaar
weer op. MusicalBuddies
promoot cultuur onder jonge
mensen met en zonder een
verstandelijke beperking. Aan
de musical doen onder andere
bewoners van De Schelpenhof
en Julianahof mee. Elly Grevers,
vrijwilligerscoördinator
bij De Schelpenhof (Den
Haag) vertelt: ‘Ik wilde graag
buddies voor onze bewoners.
Ze komen hierdoor meer in
contact met leeftijdsgenoten.
Een van die buddies is Frank
en met de locatie bezochten
we een musical van zijn
studentenvereniging. Iedereen
vond dit zo indrukwekkend:

“Dit willen wij ook!” Frank
schreef een musical en na
flink oefenen traden we op
in een uitverkocht buurthuis.’
Dit smaakte naar meer,
de organisatie groeide en
zo belandden cliënten via
MusicalBuddies in de Leidse
Schouwburg. Dit jaar pakken
de buddies nog groter
uit en staan onze cliënten
dus in het Luxor Theater in
Rotterdam!
Op zondag 11 november
2018 om 16.00 uur staan de
MusicalBuddies in het Luxor
Theater met de musical:
Popcorn King. Tickets zijn
beschikbaar vanaf tien euro.
Enthousiast geworden?
Ga naar: www.luxortheater.nl.

Waar gaat Popcorn King over?
Tussen het rode pluche
van de bioscoop en de
geur van verse popcorn
groeit Max op. Hij is de
zoon van Sebas, Koning
der bioscopen. Max zal
later het imperium van
zijn vader overnemen,
alleen is niet iedereen het daarmee eens. Zijn onbetrouwbare
oom heeft een heel ander idee. Wanneer hij een plan bedenkt om
Max buitenspel te zetten, besluit Max te vluchten naar de garage
van automonteurs Tim en Sally. Hier probeert hij te werken aan
een nieuwe toekomst. Maar past het overall hem wel? Als zijn
jeugdliefde An plotseling binnenstapt slaat de twijfel toe. Blijft hij
bij de garage of volgt hij zijn hart naar de bioscoop?

tekst
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gamen

in de bioscoop

Louis en
de Aliens
FIFA 2019
Houd jij van gamen? En van voetbal? Dan hebben we goed
nieuws! Op 28 september komt het voetbalspel FIFA 2019 uit.
Hierin speel je met een bepaalde club of land wedstrijden. Het
spel is beschikbaar op Xbox One, Playstation 4, PC en Nintendo
Switch. Ze hebben een verrassing: dit jaar zijn eindelijk de
Champions League, de Europa League en de Europese Super
Cup toegevoegd. Welk team kies jij?

in de buurt

Voor in de agenda:
Burendag!
Burendag is een jaarlijks
terugkerend feest dat je samen
viert met je buren. Dit jaar is het
op zaterdag 22 september. Ga
samen bbq’en bijvoorbeeld. Of
iets goeds doen, zoals rommel
in de buurt opruimen. Wil je
ook meedoen met Burendag?
Bespreek het eens op je locatie.
Noteer de datum alvast in je
agenda! www.burendag.nl

Louis is twaalf jaar en voelt zich
vaak eenzaam. Zijn vader is
geobsedeerd door UFO’s. Hij kijkt
elke nacht door zijn telescoop
naar de ruimte en weet zeker dat
er aliens zijn. Op een dag kijkt
Louis uit het raam en ziet hoe een
ruimteschip neerstort. Hij rent naar
buiten en ontmoet drie vreemde
aliens: Mog, Nag en Wabo. Zijn
vader had al die jaren gelijk!
Er is buitenaards leven! Samen
beleven ze een spannend avontuur
en ontwikkelen een bijzondere
vriendschap. Lukt het ze om te
ontsnappen uit de handen van
schoolhoofd Miss Diekendaker?
De film draait vanaf 16 augustus in
de bioscoop.
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WONEN

Samen werken
aan een eigen (t)huis

Hoe je woont is belangrijk. Je wilt je thuis voelen. En de begeleiding moet er kunnen werken.
Philadelphia vindt het belangrijk dat locaties een fijne woonplek bieden.
Daarom worden oude locaties soms verbouwd of komen er nieuwe.
Het is feest in Almere. Er is een
nieuwe Philadelphia-locatie aan de
Borneostraat. Zo’n tweehonderd
bezoekers komen naar de opening.
Alles is nieuw in Almere. De locatie,
de 36 bewoners, de verwanten en
de medewerkers. Samen werken
ze aan het creëren van een eigen
thuis. Ze bepalen met elkaar hoe ze
er leven en werken.
Na jaren voorbereiding is het zover
en de opening wordt dan ook
goed gevierd. Maarten Sijbrands
woont er sinds april en kijkt uit
op de archeologische VINDplaats
Zenit. ‘Ik woon voor het eerst
bij Philadelphia en heb het naar
28

mijn zin. Het appartement heb ik
samen met mijn moeder ingericht.
We doen met de bewoners ook
sportieve dingen. Zo is er nu een
tafeltennistafel en hebben we een
boksbal. Het contact met iedereen
is heel goed.’

Vier verdiepingen
Het gebouw bestaat uit vier
verdiepingen, met ieder een eigen
doelgroep. Iedere verdieping heeft
een gezamenlijke woonkamer
en op de begane grond is
een ontmoetingsruimte, waar
activiteiten plaatsvinden voor
bewoners, verwanten en mensen
uit de buurt. Voor de opening

heeft de locatie groots uitgepakt.
Met rondleidingen, hapjes,
drankjes en een optreden van
Paul de Munnik.

Verbouwen of nieuwbouw?
Een nieuwe locatie is er natuurlijk
niet ineens. Zo wordt er eerst
gekeken of er nieuwbouw of
verbouwing nodig is. Voor welke
doelgroep er gebouwd moet
worden, welke plek geschikt
is, of er een woningcorporatie
bereid is om mee te doen en
nog veel meer. Jan Peterse werkt
bij het team Huisvesting op het
servicekantoor in Amersfoort.
Hij heeft zich beziggehouden
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Paul de Munnik

met de nieuwbouw in Almere.
Zo zocht hij onder andere een
geschikte locatie, een architect,
een aannemer en begeleidde hij
de bouw.

Informatieavonden
‘Het duurde al met al enkele
jaren. Zo was er eerst een andere
plek in Almere. Toen we dat ter
goedkeuring wilden voorleggen,
bleek er uiteindelijk te weinig
animo. Er is gekeken hoe de
cliëntwerving het beste kon
worden opgepakt. Vervolgens
hebben we informatieavonden en
een informatiemarkt gehouden.
Daar was veel belangstelling

voor, meer dan honderd mensen
kwamen. Samen is onderzocht
voor welke doelgroep we het beste
kunnen bouwen, ook met het
oog op de toekomst. We hebben
uiteindelijk van de gemeente een
andere, mooiere plek toegewezen
gekregen, de oude was al
vergeven. Het cliëntbureau heeft
daarna gekeken welke bewoners
passen bij de ondersteuning die
geboden wordt. In april 2017 is de
bouw van deze locatie gestart.’

Meedenken
Normaal wordt de bouw van een
locatie gedaan volgens ‘Het Huis
van Philadelphia’. Een methode

waarbij bewoners, familie, mede‑
werkers en buurtgenoten actief
meedenken over nieuwe locaties.
Zo worden er locaties ontworpen
die optimaal zijn voor de
doelgroep. In het geval van Almere
was dat lastig, omdat er nog geen
bewoners bekend waren en ook
nog geen medewerkers waren
aangenomen toen het gebouw
werd ontwikkeld. En de locatie
staat in een nieuwe wijk, waardoor
er nog maar enkele buren waren.
‘Maar waar het kon, hebben we
het samen gedaan. Zoals de
inrichting. Die is zoveel mogelijk
samen met bewoners en ouders en
verwanten gedaan.’
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GEDICHT

HALLO ZON
EN HALLO DAG
ZULLEN WE SAMEN STRALEN
BEGINNEN MET EEN LACH
ZULLEN WE BELEVEN
VERWONDEREN
GEWOON DANKBAAR ZIJN
GENIETEN VAN MOMENTEN
GROOT OF BEST WEL KLEIN
Gewoon JIP
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MIJN GELOOF

Naar de kerk met een doventolk
Sylvia van Viersen kan niet goed horen, maar wil wel naar het
woord van God luisteren. Dat kan. Dankzij haar doventolk.
Zingen
Het leukste van de kerkdienst
vindt Sylvia het kinderlied dat
wordt gezongen. Het lied heet Van
A tot Z en gaat over alle namen
van God. Iedereen in de kerk zingt
enthousiast mee.

Gebarenkoor

Het is druk in de Pax Christiekerk in
Den Haag. Kinderen spelen, terwijl
hun ouders aandachtig naar de
predikant luisteren. Achter in de
zaal zit Sylvia op een bank. Naast
haar zit Martin Reiksema, ze wonen
allebei bij locatie Hagerhorst.
Martin en Sylvia kunnen niet goed
horen, daarom zit doventolk
Evelien Ravers tegenover hen. Met
gebaren vertaalt ze alles wat er in
de kerk gezegd wordt.

Gebaren
Sylvia laat zien hoe de woorden
God en Jezus er in gebarentaal
uitzien. Met een grote glimlach
wijst ze met haar hand naar boven,

naar de hemel. Dat is het gebaar
voor God. Daarna duwt ze met het
topje van haar vinger in het midden
van haar handpalmen. ‘Dit is het
gebaar voor Jezus, het verwijst naar
de kruisiging’, legt tolk Evelien uit.

Sylvia zingt met gebaren. Met een
aantal bewoners van locatie
Hagerhorst zit ze in een gebaren‑
koor. De dirigent geeft het
ritme van de muziek aan en alle
koorleden maken op hetzelfde
moment een gebaar. Ze zingen met
hun handen. ‘Met Pasen en Kerstmis
treden we op met ons koor en mag
iedereen komen kijken’, zegt ze
enthousiast.

Bidden
Sylvia gaat al van kinds af aan naar
de kerk met haar ouders. ‘Helaas
zijn zij nu overleden, maar ik bid
elke dag voor mijn ouders in de
hemel’, vertelt ze. ‘Ik vind het
belangrijk om te bidden. Dat doe
ik altijd voor en na het eten. Op
zondag ga ik naar de kerk, ik vind
het fijn om samen met anderen
te geloven.’
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DIT IS MIJN PASSIE

‘De porto is het allermooiste’
Trams, bussen, metro’s, veerboten: Fred van den Berg heeft een passie voor álles van GVB,
het bedrijf dat het stadsvervoer binnen Amsterdam verzorgt. Hij vindt één vervoersmiddel
extra bijzonder: de veerpont. Die vaart over het IJ. ‘Het is mijn droom om kapitein te zijn.’
Daarom kijkt hij samen met Hallo een dagje mee met Joke en Manfred:
twee schippers van de veerpont.
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Fred is 68 jaar en woont bij locatie Jeugdland in
Amsterdam-Noord. Hij heeft een volle agenda:
maandag en dinsdag werkt hij bij een atelier, op
woensdag maakt hij appeltaarten bij Het Weeshuis
in Monnickendam, donderdag leert hij koken op de
kookclub en de vrijdagen zingt hij in een koor. ‘Ik heb
vandaag een snipperdag genomen, dat is het meer
dan waard’, zegt Fred blij.

Veerpont 60
‘Kon je wel slapen vannacht?’, vraagt Joke. Fred: ‘Bijna
niet. Ik vind vandaag best spannend. Ik heb de hele
week uitgekeken naar deze dag.’ Hij mag meekijken
op veerpont nummer 60. De grootste pont die vaart
in Amsterdam. ‘Oh, wat is-ie mooi hè?!’, zegt Fred met
een stralend gezicht. Hij haalt iets uit zijn tas. Het is
een vestje met het GVB-logo. ‘Die heb ik gekregen van

Saskia Beers

Joost, mijn baas bij Het Weeshuis. Een vriend van hem
werkt bij GVB.’ Om zijn outfit af te maken heeft Fred
ook nog een pieper meegenomen, natuurlijk mét een
sticker van GVB. ‘Hij doet het niet hoor, maar ik vind het
wel mooi staan.’

De portofoon
Fred kijkt nieuwsgierig rond. Hij mag zelfs op de stoel
van de schipper zitten. Af en toe komen er berichten
via de portofoon door. ‘Je hoeft niet overal op te
reageren. De regel is simpel: hoe sneller en harder
ze gaan praten, des te belangrijk de boodschap
is’, zegt Manfred. Voorzichtig vraagt Fred of hij de
portofoon eens mag vasthouden. Joke: ‘Natuurlijk mag
dat.’ En ze doet de portofoon om bij hem. Fred: ‘Dit
vind ik het allermooiste van de hele dag. De porto is
mijn favoriet.’
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Lekker voetballen
of snoezelen in bad
Je helemaal uitleven op het Philadelphia Voetbaltoernooi? Of liever ontspannen in een
snoezelbadkamer? Dankzij Stichting Vrienden van Philadelphia zijn deze mooie initiatieven
mogelijk. ‘De Vrienden hebben de fondsen geworven voor deze badkamer.’

Voetballers halen het beste in elkaar naar boven
Het is een gezellige drukte bij
vv Hierden tijdens het jaarlijkse
Philadelphia Voetbaltoernooi.
‘Hier, geef mij die bal!’, ‘Goed
tegengehouden hoor’, ‘Jullie
kunnen nog winnen, doorzetten!’,
zijn enkele gehoorde kreten.
25 teams strijden voor de
titel. Ruim 200 voetballers,
70 begeleiders en 150 supporters
zetten hun beste beentje voor. Het
team The Dreamboys van locatie
Philahof in Zeewolde gaat er
uiteindelijk met de titel vandoor,
34

maar iedereen stapt als een
winnaar het veld af.

Meedoen is belangrijker
De Vrienden van Philadelphia
en leveranciers van Philadelphia
maken ook dit jaar het toernooi
mogelijk. Omdat het gezond is
om te sporten, je nieuwe mensen
leert kennen en ervaringen opdoet.
Want hoe ga je om met succes en
tegenslag? Wat als je teamgenoot
niet verder kan? Dan beur je elkaar
op en ga je ervoor. De voetballers

halen het beste in elkaar naar
boven. Tussendoor is er tijd voor
rust, maar ook voor de polonaise.
Als Marco de Hollander optreedt
in de pauze, barst het feest al snel
los. Het tekent dit voetbaltoernooi,
waar fanatiek gespeeld wordt,
maar waar winnen niet het
belangrijkste doel is. Weer een
ervaring rijker gaat iedereen naar
huis. En volgend jaar? Dan is het
de tiende keer dat het evenement
wordt gehouden, een jubileum
dus! Doe jij dan ook mee?

‘De pijntjes verdwijnen in het water’
Mede dankzij de Vrienden
van Philadelphia genieten
bewoners van locatie Radeland
in Brummen van vier heel mooie
snoezelbadkamers in hun nieuwe
locatie. Er staan er nog drie op
stapel. De locatie is enorm blij met
deze badkamers. ‘Mensen met een
ernstig meervoudige beperking
zitten niet altijd goed in hun lijf.
Pijntjes verdwijnen in het water,
je wordt gewichtloos en komt tot
rust’, legt gedragsdeskundige Ria
van den Besselaar uit.
‘Snoezelen is een mooie manier
om een cliënt diverse prikkels te
bieden. Uiteraard gedoseerd en
afgestemd op de cliënt. Ze voelen
de warmte van het water en horen
het water stromen. Door te spelen
met licht en geluid, kun je meer
of minder prikkels toevoegen.
Zo kun je een bewoner alerter
of juist rustiger krijgen, net waar
behoefte aan is. Perfect voor
deze doelgroep, die vaak in de

sensatiefase zit. Voor hen geldt dat
de wereld niet veel groter is dan
hun eigen lichaam. Ze leggen geen
verbanden, maar ervaren slechts
losse prikkels, zoals horen, zien,
ruiken, voelen en proeven. Door
aan te sluiten op deze zintuigelijke
prikkels, kun je hen fijne en prettige
ervaringen bieden.’

Fondsen werven
De locatie is nieuw en locatie
manager Alfred Vriezekolk
hoorde van de mogelijkheid
om projecten in te dienen bij de
Vrienden van Philadelphia. ‘Zij
zetten zich in voor belevingen
voor cliënten en kozen dit uit.

Ze hebben fondsen geworven
voor de snoezelbadkamers. Een
mooi project, om van dagelijkse
handelingen een beleving
te maken.’
De gang naar de badkamers toe
is ook in stijl. Alfred: ‘Het is niet
meer zo klinisch wit, de sfeer van
snoezelen creëer je al eerder. De
apparaten uit de snoezelbadkamer
staan op een trolley. Je kunt ze
verrijden naar de gezamenlijke
ruimte, of woonkamer van een
cliënt. Je brengt het naar ze toe,
waardoor er veel gebruik van
wordt gemaakt. Ook cliënten die
niet van baden houden, kunnen
zo genieten.’

Snoezelen past binnen de LACCS -methode, die Philadelphia
gebruikt. Alle principes van LACCS komen aan bod tijdens het
snoezelen: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie
en Stimulerende tijdsbesteding.
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BINGO

Bingo voor onderweg
Een dagje uit of op vakantie gaan is leuk.
Maar soms duurt de reis in de auto of de trein
best lang. Weet je wat? Doe een spelletje!

Restaurant

Windmolen

Motor

Pion

Auto met vouwwagen

Koe

Trein

Hoogspanningsmast

Vlag

Meeuw

Politie

Picknicktafel

Dus ga je op reis? Neem dan deze kaart en een pen of potlood mee.
Kom je het plaatje onderweg tegen? Dan mag je er een kruis door zetten.
Heb je alle plaatjes gezien? Dan roep je heel hard:

