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VOORWOORD

Kom naar
het voetbaltoernooi
Het tiende landelijke voetbaltoernooi dat
Philadelphia samen met de Vrienden van
Philadelphia organiseert, wordt dit jaar
gehouden op zaterdag 15 juni.
Enkele honderden cliënten uit het hele
land, samengebracht in 25 teams, gaan
op deze dag de sportieve strijd aan
om de beker en spelen verschillende
wedstrijden tegen elkaar.

Arnold gaat logeren
Arnold logeert af en toe bij een Philabnb. Dat is een
soort AirBnB voor cliënten van Philadelphia op een
andere locatie van Philadelphia. Je bent er zo een
midweek helemaal tussenuit, leert nieuwe mensen
kennen en het is helemaal niet duur. Het voelt bekend
en het is toch net even anders. Arnold komt altijd
fleurig en fris terug van Philabnb. En je leert zo ook van
elkaar. Toen hij in Lochem logeerde leerde hij bijvoorbeeld dat je na het eten met zijn allen de vaat meteen
in de afwasmachine kunt zetten. Dat doen ze bij zijn
eigen locatie in Brummen nu ook.
Op pagina 24 lees je hoe het voor Arnold was om
te logeren in Lochem en Amsterdam. Wat het voor
mij extra bijzonder maakte, is dat Arnold op deze
manier ook als cliënt op een andere locatie rondkijkt
en ervaringen opdoet. Begeleiders doen dat ook
wel en noemen het dan intervisie. Het maakt je heel
nieuwsgierig naar de ervaring van andere cliënten om
eens door hún ogen op een andere locatie te kijken. Zo
wordt een midweekje logeren niet alleen leuk, maar
ook leerzaam.

Marco de Hollander – ‘de vrolijkste
volkszanger van Nederland’ – zal voor de
muzikale opluistering zorgen. Het belooft
een gezellige en sportieve dag te worden
voor zowel deelnemers als supporters.
Iedereen is van harte welkom om te
komen aanmoedigen.
De wedstrijden beginnen om 10.00 uur op
Sportpark Mheenzicht aan de Dorpshuisweg
9a in Hierden. Het fluitsignaal voor de start
van de finale klinkt om 15.30 uur.

foto: Gijs Bodzinga
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Veel gezelligheid

1

Ik begin de dag
vaak met het maken
van een vlog.
Die zet ik dan op
YouTube. Ik heb al
34 volgers.

Hallo, ik ben Marenda Rosman.
Ik ben 24 jaar en ik woon bij
De Hagen in Rijssen. Ik werk
bij de personeelskantine van
React Twente. Daar verzorg ik
twee dagen per week de lunch.
Ik hou van paarden en van
knutselen. Elke dag maak ik een
filmpje over mezelf. Dat is een
vlog. Ik vind het heel fijn om
model te zijn. Ik wil jullie graag
laten zien hoe mijn dag eruitziet.
4

5

Mijn collega Aicha laat
me altijd lachen. Als de
broodjes zijn verkocht
en de afwas is gedaan,
ga ik weer naar huis.

DIT IS MIJN DAG

2
Ik heb veel verstand van
foto’s en filmpjes maken.
“Fotograaf, als je nou eens
deze foto maakt. Goed zo.”

3

Ik ga met de taxi naar mijn werk.
Dat is wel een half uur rijden.

4

Ik begin mijn werkdag met
schoonmaken. Daarna heb ik even
pauze en mag ik de tafels dekken
voor de lunch. Vorige week heb ik
mijn horecadiploma gehaald.

6
Als ik thuiskom, klets ik met mijn
buurvrouw Gerrianne. Zij heeft een heel
lief hondje. Gerrianne houdt van taarten
bakken. Ik mag altijd proeven. Toen ik
mijn diploma haalde, heeft zij een taart
voor me gebakken.
5

Ik rij paard vanaf mijn zesde jaar. Dus
ik ben een echte paardengek. Morgen
heb ik een wedstrijd. Dan moet ik
tien minuten stil rijden: meedeinen in
draf. Dat is hartstikke moeilijk.

DIT IS MIJN DAG

7
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Ik sport twee keer in de week.
Soms met andere bewoners,
soms met een sportinstructeur.
Dat doen we gewoon buiten.

9

Dit is mijn begeleider Eline.
We spelen vaak een spelletje
of we kijken samen tv. Ik hou
van gezelligheid. Ik vond het
spannend om op mezelf te
gaan wonen. Maar ik vind het
nu heel leuk.

10

Net als een paard,
slaap ik in het stro.

Even koffie doen
Begeleider Eline Rohaan: ‘Marenda woont nu twee jaar op zichzelf en dat gaat heel goed. Ze heeft
geleerd hoe ze haar kleren moet wassen, haar bed moet opmaken en om af te wassen. In het begin
vond ze het moeilijk om een plekje te vinden in de groep. Ze keek een beetje de kat uit de boom. Maar
dat is nu voorbij. Ze is enthousiast en zoekt altijd de gezelligheid op. Ze is dan ook vaak te vinden
in de “boomhut”. Dat is onze algemene ruimte. Een vast ritme is belangrijk voor Marenda. Ze vindt
verandering lastig. We hebben veel contact per app. “Zullen we even een koffie doen?” Zo maak je
makkelijk contact met elkaar.’
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GEDICHT

Zeg nooit dat kan ik niet,
Maar wel: ik zal ‘t proberen,
Dan sta je echt versteld
Hoeveel een mens kan leren.
Door leren voel je je vrij
Dat maak je blij.
Frouke Koppert uit Houten
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Marieke Verdonk fotografie Frans Paalman

DAGBESTEDING

Zinvol werk

Kees Kruijning gaat vijf dagen in de week naar de dagbestedingslocatie
Twente Uniek in Nijverdal. Hij zocht meer uitdaging in zijn werk en die
heeft hij gekregen. ‘Ik ben nu een stuurmannetje. Een soort chef.’

8

Kees zit geconcentreerd aan zijn
werktafel die vol ligt met ijzerwaren
en plastic zakjes. In elk zakje
moeten 8 schroefjes, 2 bouten en
4 scharnieren. Daar moet je goed je
hoofd bijhouden. ‘De zakjes gaan
naar een groothandel in Hengelo’,
vertelt Kees. ‘Ik krijg een paar
centen per zakje, daardoor heeft
het werk meer zin voor mij.’

Uitdaging
Kees werkt sinds januari bij Twente
Uniek, een dagbestedingslocatie
in Nijverdal. Dat was in het begin
wel wennen, vertelt hij. ‘Ik had een
poos niet meer gewerkt. Nu werk ik
vijf dagen in de week, dus dat is wel
anders.’ Voordat Kees bij Twente
Uniek aan de slag ging, werkte hij
bij de Mensinkboerderij. Een plek
waar ook veel ouderen bezig zijn.
‘Niets hoeft en alles mag daar’,
vertelt begeleider Nayla Elmas.
‘Dat is voor de ouderen prima,
maar Kees en andere jongere
mensen misten de uitdaging. Die
hebben toen een paar dagen hier
meegelopen en dat beviel goed.’
‘Op de boerderij ging ik zitten en
stak ik een sigaret op’, herinnert
Kees zich. ‘Alles wat er te doen was
kon ook morgen. Het voelde een
beetje hobbyachtig. Ik werkte daar
in de tuin en pakte pepermuntjes
in.’ Sigaretjes roken is er nu niet
meer bij, want als Kees de plastic
zakjes gevuld heeft, dan moet
hij ze ook nog dicht sealen. En
de manager van de groothandel

Nayla Elmas en Kees Kruijning

heeft gezegd dat Twente Uniek de
snelste dagbesteding is. Dat wil
Kees graag zo houden, want daar is
hij hartstikke trots op.

Koeken bakken
Als je het gebouw van Twente Uniek
binnenkomt, ruikt het er heerlijk. En
dat zijn niet de schroeven van Kees.
Nee, ook koekenbakkerij ’t Möpke
zit in het pand. De koekenbakkerij
die eerst in Enter zat en bakt voor
organisaties door het hele land.
Voor dierentuin Artis bijvoorbeeld
of voor de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Kees heeft ook even

in de bakkerij gewerkt, maar daar
vond hij niet veel aan.

Chef
Kees kan het met iedereen op de
dagbesteding goed vinden. ‘Ik ben
een stuurmannetje’, zegt hij met
glimmende ogen. ‘Een soort chef.
Maar misschien mag ik dat niet
zeggen?’ Nayla knikt: ‘Jawel, hoor.’
‘Ik verdeel het werk een beetje’,
vervolgt Kees. ‘Als iemand niet weet
wat hij moet doen, dan komt hij
naar mij. Dan help ik hem weer op
weg.’ Het is duidelijk dat Kees zijn
plek heeft gevonden.
9
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Marieke Verdonk fotografie Yasmijn Tan

DIT BAK IK GRAAG

appelrondo's
Sinds haar kindertijd vindt Gerrianne Wolterink het leuk
om te koken en te bakken. Ze heeft het zichzelf geleerd.
Als vrijwilligster heeft ze gekookt bij een instelling. Nu
werkt ze bij koekenbakkerij ’t Möpke, en in haar vrije
tijd staat ze ook nog graag achter het fornuis. Omdat
Gerrianne al een echte ‘pro’ is, is het recept in deze Hallo
niet heel eenvoudig. Je kunt het natuurlijk altijd samen
doen met je begeleider of een familielid. ‘En je kunt ook
altijd bij mij een bestelling plaatsen’, lacht Gerrianne.

Lees het hele recept goed door voordat je
begint. Het deeg moet je een nachtje in
de koelkast laten rusten, dus dat moet je
maken een dag voordat je gaat bakken.
Tip van Gerrianne: zet weg wat je niet meer
nodig hebt. Zo houd je het overzicht.

Dit heb je nodig voor 18 appelrondo’s
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Uit de keuken:

Uit de winkel:

¡¡18 metalen rondovormen
¡¡Uitsteekring
¡¡Mixer
¡¡Deegschraper
¡¡Beslagkom
¡¡Kommetje
¡¡Kom
¡¡Weegschaal
¡¡Mes
¡¡Lepel
¡¡Vork
¡¡Theelepel
¡¡Schilmesje
¡¡Deegroller
¡¡Zeef
¡¡Schone theedoek

Voor de rondo’s:
¡¡320 gram boter
¡¡280 gram witte basterdsuiker
¡¡20 gram losgeklopt ei
¡¡12 gram bakpoeder
¡¡2 mespuntjes zout
¡¡1 royale theelepel citroenrasp
¡¡250 gram patentbloem
¡¡250 gram Zeeuwse bloem
¡¡Huishoudfolie

Voor de vulling:
¡¡200 gram amandelspijs
¡¡210 gram aangemaakte
banketbakkersroom:
(60 gram mix voor
banketbakkersroom
en 150 ml melk)
¡¡3 appels
¡¡50 gram rozijnen
¡¡Kaneel
¡¡Sinaasappelmarmelade

we beginnen met de rondo’s
Stap 1: Weeg alle ingrediënten voor de rondo’s af en doe ze bij elkaar in
de beslagkom. TIP! Zeef de bloem, daar wordt het deeg luchtiger van.

Stap 2: Kneed alles tot een

stevig deeg.

Stap 3: Scheur of knip een stuk huishoud
folie af en verpak het deeg hierin.
Stap 4: Laat het deeg een nacht rusten
in de koelkast.

nu gaan we de vulling maken
Stap 1: Laat de rozijnen

Stap 2: Doe de mix voor banketbakkersroom en

10 minuten wellen in een
kommetje warm water.

150 ml melk in een kom. Roer het goed door elkaar.

Stap 4: Laat de rozijnen drogen

Stap 5: Schil de appels, haal de klokhuizen eruit en

op een schone theedoek.

Stap 3: Doe de amandel

spijs erbij en maak het met
de mixer glad.

snijd ze in stukjes.
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Marieke Verdonk fotografie Yasmijn Tan

DIT BAK IK GRAAG

tot slot gaan we de rondo's maken, vullen en bakken
Stap 1: Verwarm de oven voor op 175 graden.
Stap 2: Strooi wat bloem op het
aanrecht en rol met een deegroller het
deeg uit tot ongeveer 5 mm dikte.

Stap 3: Steek met de uitsteekring
18 plakjes uit. De uitsteekring moet
iets groter zijn dan de rondovormen.

Stap 4: Leg de deegplakjes in de
rondovormen en zorg voor een
opstaande rand.

Stap 5: Doe de rozijnen bij de appel, doe er een flinke lepel sinaasappel

marmelade bij en kaneel.

Stap 6: Leg bakpapier op een

bakplaat en zet alle gevulde
vormen erop.

Stap 7: Doe de bakplaat in
de oven en zet de klok op
25 minuten.
Stap 8: Haal na 25 minuten

de appelrondo’s uit de oven en
laat ze afkoelen.
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Marieke Verdonk fotografie Bert Brinkman

DIGICONTACT
WINACTIE

Samen onderzoeken
‘Bijzonder aan DigiContact
is dat mensen zelf kunnen
bepalen wanneer zij onder
steuning willen. Dat kan
ook ‘s avonds, ’s nachts en in
het weekend. Philadelphia
vindt dat belangrijk, maar
we moeten natuurlijk
goed onderzoeken wat de
ervaringen van gebruikers zijn.’
Miriam Zaagsma is onderzoeker
bij Philadelphia. Samen met
Mark Koning onderzoekt ze wat
DigiContact kan betekenen voor
mensen die begeleid worden bij
zelfstandig wonen. Ze kijken ook
naar hoe de ondersteuning nog
beter kan worden.
Miriam en Mark vormen een
bijzonder duo, want Mark is cliënt
bij Philadelphia. En het gebeurt
niet vaak dat cliënten worden
betrokken bij wetenschappelijk
onderzoek. ‘Wetenschappelijk
onderzoek is heel gedetailleerd’,
legt Mark uit. ‘En het is ook
breder dan gewoon onderzoek.
De wetenschap is voor mij een
nieuwe wereld. Zo ontmoeten we
bijvoorbeeld op congressen andere
wetenschappers. Daar praten we
mee. Zo leren we van elkaar.’ ‘En we
gebruiken kennis die er al is vanuit
de hele wereld’, vult Miriam aan.

Samenwerken
Mark werkt ruim een jaar
bij het Servicekantoor van

Miriam Zaagsma en Mark Koning

Philadelphia in Amersfoort. Hij is
projectmedewerker. ‘En dit is zo’n
project’, zegt hij. ‘Ik doe samen
met Miriam voor het onderzoek
bijvoorbeeld de interviews met
de DigiContact-gebruikers en
analyseer die ook.’ Door samen te
werken wordt het onderzoek beter,
vindt Miriam. ‘Het wordt rijker en
completer, doordat Mark er op een
heel andere manier tegenaan kijkt
dan ik. Hij heeft ervaringskennis als
cliënt, dus hij kijkt en luistert anders
naar de verhalen van de mensen die
we interviewen dan ik.’
De onderzoekers zijn nog druk
bezig met de interviews en om
alles wat ze leren en ontdekken
op papier te zetten. Zodra het
onderzoek helemaal klaar is, lees je
er natuurlijk over in de Hallo!

Wat is DigiContact?
DigiContact biedt 24 uur
per dag ondersteuning
aan iedereen die soms een
hulplijn nodig heeft. Dit
kan via je computer, laptop,
tablet, telefoon of per mail.
Professionele begeleiders
staan dag en nacht klaar
om jou te helpen. Je maakt
verbinding met DigiContact
met één druk op de knop.
Vervolgens komt er een
professionele begeleider in
beeld die jou kan helpen. Zorg
op afstand noemen wij dit.
Meer informatie vind je op de
website: www.digicontact.nl
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FESTIVAL
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Stans Damen fotografie Maarten Kools

Mini Milkshake-festival:
houd vast vrij in je agenda!

Heb jij ook weer zin in het Mini Milkshake-festival in Amsterdam? Om lekker uit je dak te
gaan? Zet dan vast vrijdag 26 juli in je agenda! Dan gaan we weer genieten van muziek, dj’s
en kleurrijke dansers. Niks moet en alles mag! Dat is het motto van deze dag.

Wil je nu meteen een kaartje kopen?
Dat kan nog niet. Maar we houden
je begeleiders op de hoogte. Zodra
je kaartjes kan kopen, laten we het
hun weten. Maarrrr, je kunt wel al
kaartjes winnen! Kijk snel op de
pagina hiernaast. Als je de puzzel
goed oplost, maak je kans op
gratis kaartjes.

Superfeest!
Wat was het een feest vorig jaar! Zo
gelachen met dj Johnny de Mol. En
de optredens van Joost van Bellen,

Miss Bunty en Doppelgang waren
supertof. Met festivalmunten
kochten we lekker een patatje of
koel drinken. Want van dansen krijg
je dorst.
Veel bezoekers dansten mee in
die geweldige silent disco van ons.
Omdat het zo warm was, dansten we
niet in het roze opblaaskasteel maar
lekker buiten én met waterpistolen.
En alle honderden bezoekers kregen
op de dansvloer allemaal de ruimte
om zich uit te kunnen leven. Maar
vooral de ruimte om zichzelf te zijn.

Wil je zien hoe het
vorig jaar was?

de aftermovie:

https://bit.ly/2IXkQQp

Zo stonden we te
silent discoën:

De organisatie
Mini Milkshake is een festival speciaal georganiseerd voor mensen met een
beperking. Het wordt georganiseerd door For all who love foundation,
Philadelphia en Cordaan, ook een zorgorganisatie. Zij vinden het belangrijk
dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen op een bijzonder
festival als Milkshake.
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https://bit.ly/2XM8CNV

WINACTIE

Hollandse zanger
Een quizzel
is een kruising tussen een
kruiswoordpuzzel en een quiz. Vul de
antwoorden op de vragen in bij het juiste
nummer. Als je dit goed hebt gedaan, dan
lees je in de gekleurde vakjes de naam
van een beroemde zanger.

Van links naar rechts

2. Hoe noem je de zetel van een koning?
6. Hoe heet een gebouw waarin je kunst bekijkt?
7. Welke letters betekenen dat je niet mag parkeren?
8. Welk toetje lijkt op pudding, maar is dunner?
12. Wat is een ander woord voor grootvader?
13. Waar berg je pennen, potloden en gum in op?
14. Wat kun je op straat zien liggen na een regenbui?
17. Wat is de hoofdstad van Spanje?
18. Hoeveel weegt een pak melk ongeveer?

Van boven naar beneden

1. Hoe noem je een deel van een stad of dorp?
2. Wat stuitert en sla je weg met een racket?
3. Welk dier wordt later een vlinder?
4. Wat is een ander woord voor niet de kortste weg?
5. Welk dier kan wel 3000 kilo wegen?
8. Wat is het tegenovergestelde van leeg?
9. Wat is de hoogste speelkaart?
10. Welk sprookjesfiguur kan wensen vervullen?
11. Wat zeg je als je pijn hebt?
14. Hoe noem je chocola waar geen melk in zit?
15. Wat is de bekendste voetbalclub uit Den Haag?
16. Waarvan maak je een omelet?
17. Welke muzieknoot komt na do en re?

Weet jij het antwoord?
Stuur jouw antwoord voor 31 mei naar ons toe. Zet
daarbij je naam, adres en woonplaats. Je kunt mailen
naar hallo@philadelphia.nl of een kaart met daarop
het antwoord sturen naar Stichting Philadelphia Zorg,
Postbus 1255, 3800 BG in Amersfoort.

Wat kun je winnen?
Kaartjes voor het Mini Milkshake-festival op
26 juli op het Westergasterrein in Amsterdam!
We hebben er 50. Tien winnaars krijgen elk
5 kaartjes. Dan kun je dus je vrienden en/of
familie meenemen!
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Jessica Fiks fotografie Zuiverbeeld

Je uitleven na een dag werken

Veel mensen ploffen na een lange werkdag
op de bank om televisie te kijken. Geen puf
meer om nog iets te doen. Zo niet Romy. Als
zij op vrijdagavond thuiskomt bij De Hagen
in Rijssen, pakt ze haar sportkleding en gaat
naar de gymzaal. Daar volgt ze al vier jaar
lang taekwondoles.
Taekwondo is een vorm van zelfverdediging.
‘Het is heerlijk om al je energie erin kwijt te
kunnen en je hoofd leeg te maken’, zegt ze
enthousiast. Toen haar ouders voor de eerste
keer taekwondo zagen, vonden ze het ook
wel wat voor Romy. Ze hadden het goed
gedacht, want Romy haar ogen stralen de
hele les. Leraar Roy doet de oefeningen voor,
die het groepje vervolgens in duo’s uitvoert.
Romy gaat er vol voor, diverse hoge trap- en
handoefeningen doet ze fanatiek mee. ‘Je
wordt vanzelf lenig als je dit doet’, grapt ze.
Wedstrijden doet ze niet in deze sport. ‘Ik rijd
ook nog paard, daar doe ik wel mee aan
springwedstrijden.’ Romy is dus erg sportief
en na een uurtje taekwondo gaat ze moe
maar voldaan naar huis. ‘En dan eerst onder
de douche’, lacht ze.
16

DIT IS MIJN HOBBY

Japanse muziek via YouTube meezingen
Daniel Baan woont bij De Hagen in Rijssen en is dol op
Anime. Dat zijn Japanse teken- en animatiefilms. Hij heeft
er T-shirts van, leest er tijdschriften over en heeft de
animaties zelf geschilderd op hout. ‘Ik kan nu meezingen
met de Japanse muziekgroepen doordat ik heel veel
geoefend heb, door de filmpjes heel vaak op YouTube
te bekijken. Mijn ouders waren verrast toen ik het een
keer voor ze zong. Ze wisten niet dat ik dat kon’, vertelt
Daniel trots.
Hij maakte op de middelbare school voor het eerst
kennis met Anime, door vrienden. De muziek en leefstijl
die erbij horen, spreken hem erg aan. Maar hij luistert ook
graag naar andere muziek. ‘Als ik blij ben of boos en moet
afkoelen, dan helpt de muziek daarbij. Op het werk staat
de radio trouwens ook altijd aan, dat is erg gezellig.’
Daniel wil zich nu op het aanleren van Russisch storten.
Hij vraagt hierbij hulp van een begeleidster die ook
wat Russische woorden kent. Daniel heeft hiervoor een
fonetisch woordenboek gekregen, zodat hij de woorden
makkelijker kan lezen en leren uitspreken. Het Russische
volkslied zingt hij al uit volle borst mee.
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Zus ryan:

‘Ik ben haar vader. Elke dinsdag komt Gerlinde
bij ons eten. Dat is heel gezellig.’

Twentse
gezelligheid

jan

‘We zijn opgegroeid in een boerderij in
Wierden. Dat is een klein dorp tussen de
Twentse weilanden. Van jongs af aan doen
mijn zusje en ik alles samen. Gerlinde zat in
Almelo op school. Ze kon daar niet alleen
naartoe fietsen, daarom ging ik altijd met
haar mee. We fietsten elke dag veertien
kilometer. Dat deden we op onze tandem.
Ik zat voorop en mijn zusje achterop.’
‘Buiten schooltijd hielpen we mee op de
boerderij. Mijn ouders vonden dat alle
kinderen konden meewerken. Ook Gerlinde.
We hielpen met schoonmaken, grasmaaien
en bladeren opruimen. En we zorgden voor
de dieren. Als ik de koeien melkte, dan spoot
Gerlinde de stal schoon.’
‘Naast het werken, deden we ook leuke
dingen. We komen uit een warm en katholiek
gezin. Wij vierden elk jaar carnaval. We
houden van gezelligheid. Gerlinde houdt
ook van karaoke, met een biertje in de
hand zingt ze uit volle borst mee met
Nederlandstalige muziek.’
‘Gezellig samen zijn met familie vinden
we heel belangrijk. We wonen nog steeds
allemaal bij elkaar in de buurt en zien elkaar
elke week. Mijn broer Rutger heeft de
boerderij van mijn ouders overgenomen.
Op zijn erf staat een jachthut. Daar komen
we samen om te feesten en te barbecueën.
Mijn vader en broer jagen regelmatig
op fazanten, konijnen en hazen. Als ze
thuiskomen met het wild, maakt mijn zus
heerlijke hazenpeper klaar. En mijn moeder
is de beste appeltaartbakker, bijna elke week
bakt ze een heerlijke appeltaart.’
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MARK-jan
‘Mijn zus is heel
muzikaal. Ze kan
goed zingen en orgel
spelen. Ze neemt vaak
Nederlandstalige en
Duitstalige muziek voor
mij mee. Dat zijn echte
feestnummers.’

‘Ik ben de moeder
van Gerlinde. We
gingen met de hele
familie op vakantie
naar Terschelling.
Het was heerlijk om
met mijn dochter
door de duinen
te fietsen.’

tekst

Ester Mangnus fotografie Merel Uildriks

‘Gerlinde is mijn zus. We gaan graag samen winkelen
en eten dan een broodje dürüm in de stad.’

DIT IS MIJN FAMILIE

ryan

rutger
‘Ik ben haar broer.
Gerlinde komt mij
vaak helpen op
de boerderij. Ze
voert de dieren
en zorgt ervoor
dat de koeien niet
naar de verkeerde
wei lopen.’

Teckel Quincy

gerlinde

Jachthond Hunter
betsie

Boerenleven
‘Hallo, ik ben Gerlinde Woolderink. Ik ben 48 jaar. Sinds twee jaar woon ik bij locatie
De Hagen in Rijssen. Ik ben opgegroeid op de boerderij. Daar kom ik nog elke week. Ik vind het
fijn om bij mijn familie te zijn. En ik houd van dieren. Ik vind het leuk om de koeien naar buiten
te brengen en de kippen te voeren. Ook wandel ik graag met de honden van mijn broer en zus.’
19
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Elkien

NIEUWBOUW

Niels gaat verhuizen
Over ongeveer een half jaar gaat de 24-jarige Niels Homan verhuizen
naar een nieuwbouwlocatie van Philadelphia in Sneek.
Van de Valkstraat naar het Kaatsland; van begeleid wonen naar iets
minder begeleid wonen. De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang
en Niels zit er elke dag met zijn neus bovenop.
In de Valkstraat woont Niels in
een groep van zes personen met
één begeleider. ‘Eigenlijk is Niels’
niveau iets te hoog voor deze
groep’, zegt zijn moeder Marian.
‘Maar dat was in het begin prima,
toen hij op zijn 19e hier kwam
wonen. En het is natuurlijk ook
best fijn om een keer de beste te
zijn.’ Niels knikt instemmend. ‘Het
is hier ook gezellig’, vindt hij. ‘Ik
heb hier een paar goede vrienden.
Jurjen en Klaas zal ik wel missen
als ik wegga. Maar ik kan ze altijd
opzoeken want ik heb mijn eigen
45-kilometer-vrachtwagen!’

Overal op afstappen
Niels zit niet vaak stil. Hij heeft een
baan bij een bedrijf dat straten
aanlegt, is verzorger bij het
voetbalteam van zijn zusjes, gaat
op zondagmorgen wielrennen
en is ook net weer begonnen met
hardlopen. Daarnaast houdt hij van
uitgaan, gezelligheid en feestjes.
Met zijn gele minivrachtwagen
rijdt hij naar zijn werk, naar familie
en naar de bouwplaats waar zijn
nieuwe woning in aanbouw is.
Hij is heel sociaal en stapt overal

Zelf de was doen

‘Ik mag soms
op de bouwplaats
kijken’

op af. ‘Ik vraag gewoon aan zo’n
man of ik op de bouwplaats mag
kijken en soms mag dat’, vertelt hij.
‘Dan krijg ik een bouwhelm op en
mag ik even meelopen om foto’s
te maken. Een bouwhelm moet
voor de veiligheid, heb ik geleerd
op de VCA-cursus. Daar heb ik een
diploma van’, vertelt hij trots.

Hij kan haast niet wachten tot
hij in september 2019 de sleutel
krijgt. ‘Mijn nieuwe huis wordt
ongeveer twee keer zo groot als
wat ik nu heb. Ik heb dan een
aparte slaapkamer en ik krijg een
wasmachine. Mama gaat me leren
hoe ik zelf de was moet doen.’
‘En er zijn wel meer dingen die je
moet leren, hè Niels’, vult Marian
aan met een glimlach. ‘Opruimen,
schoonmaken, minder rommel
verzamelen… Straks zit je in een
groep met 24 bewoners, dus dan is
er veel minder begeleiding.
‘Komt wel goed, mama!’ stelt Niels
zijn moeder gerust.

99 appartementen in Sneek
Elkien en Philadelphia hebben een plan ontwikkeld voor het gebied
Kaatsland in Sneek waar eerder scholen en een gymlokaal stonden. Het
gaat om een groot gebied aan de rand van de wijk Lemmerweg-West
van ongeveer 14.000 vierkante meter. Philadelphia bouwt hier een
zorgcomplex voor 28 tot 32 jongeren met een verstandelijke beperking.
In de komende jaren komen er nog twee appartementencomplexen voor
de sociale verhuur.
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FIJNER LEVEN

Rust in je hoofd
Het is gezellig druk en rumoerig in het dagcentrum van locatie De Mar in Sneek.
Tjitte Bakker lijkt er maar weinig van mee te krijgen. Hij zit rustig in een hoek
te bladeren door een tijdschrift. Af en toe loopt hij wat rond. Dan schuift hij bij
andere bewoners aan. Of zoals nu bij zijn begeleider Wilma Vellinga.
‘Voorheen was dit echt niet mogelijk’, vertelt Wilma.
22

Tjitte Bakker en Wilma Vellinga

Tjitte kan niet praten en heeft zijn
gedrag niet altijd in de hand. Terwijl
hij wel graag regie wil hebben.
Daardoor liep hij vaak vast in zijn
dagelijks leven en werd hij heel
onrustig en boos. Hij had vaak de
neiging om zich terug te trekken.
De spanningen van de groep kon
hij op dat soort momenten ook
niet aan. Hij moest dan apart in een
ruimte zijn.

‘Zijn dag hoeft niet
altijd meer precies
hetzelfde te zijn’

Chaos ordenen
‘Tjitte liep vaak vast’, vertelt Wilma.
‘En daardoor kon hij zich niet goed
ontwikkelen. We zijn samen met
een gedragsdeskundige op zoek
gegaan naar een oplossing. We
zijn uitgekomen bij de ASSwijzer.
Dit is een hulpmiddel waarmee
mensen met autisme de chaos in
hun hoofd kunnen ordenen. Nu kan

Tjitte gewoon lekker rondlopen in
het dagcentrum. Dat is een enorme
vooruitgang. Hij gaat graag bij
anderen zitten en is heel zorgzaam.’

Begrijpen
ASSwijzer is een gek woord, maar
eigenlijk is het heel eenvoudig,
legt Wilma uit. ‘Het idee is dat je
een voorwerp gebruikt om iets
duidelijk te maken. Als ik een mok
aan Tjitte laat zien en hem vertel
dat we zo koffie gaan drinken,
dan is dat voor hem makkelijker
te begrijpen dan wanneer ik alleen
zeg dat we koffie gaan drinken. Of
ik breng hem zijn jas en zeg dat
we naar de dagbesteding gaan.
Dan kan Tjitte nog rustig tien
minuten de tijd nemen voordat
we vertrekken. Het geeft zo veel
rust voor hem. En zijn dag hoeft
niet altijd meer precies hetzelfde
te zijn. Daardoor heeft hij meer
afwisseling en kan hij zich ook meer
ontwikkelen.’

veel in het huishouden en vindt
het fijn als we hem betrekken
bij bepaalde taken. Mee kunnen
doen aan het groepsgebeuren
vindt hij belangrijk.’ Werken met
de ASSwijzer heeft Tjitte meer
zelfvertrouwen gegeven. ‘Het is
een mooi middel’, vertelt Wilma.
‘Je moet er wel wat geduld mee
hebben, maar dan levert het echt
wat op. Tjitte is nu veel minder
gespannen, hij kan meer aan en
staat ook meer open voor dingen.’

Geduld hebben
Tjitte is inmiddels weer bij de
tafel weggegaan. Hij ruimt de
vaatwasser uit. Wilma: ‘Hij helpt
23
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wat doet Philabnb?
Het is zo ontspannend als een korte vakantie en
het kost een stuk minder. Bij 250 woonlocaties van
Philadelphia zijn af en toe lege plekken beschikbaar.
We zijn nog volop aan het onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn en noemen dit idee: Philabnb!
De medewerkers achter Philabnb brengen locaties
met een logeerplek en een logeergast met elkaar
in contact. Op die manier kunnen zij samen een
logeerpartij realiseren. We zoeken hiervoor nog
vakantiegangers zoals Arnold, die graag een paar
dagen bij een andere locatie willen logeren.
Ben je geïnteresseerd in een Philabnb als logeer
adres, of heb je zelf tijdelijk een (gemeubileerd)
appartement beschikbaar voor logeergasten,
neem dan contact op met projectteam Philabnb
via mailadres philabnb@philadelphia.nl.
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LOGEREN

Uit logeren op bekend terrein
Even lekker eruit. Als je bij een andere locatie van Philadelphia gaat logeren
ben je weg, maar voel je ook snel thuis. Voor Arnold een echte uitkomst.

Vakantie. Daar knapt Arnold echt
van op. Als hij bij zijn woongroep in
Brummen terugkomt van een korte
vakantie is hij helemaal opgefrist.
‘Alsof je batterij is opgeladen’, zegt
hij. Arnold houdt ervan nieuwe
mensen en plekken te leren
kennen. Daarom geniet hij er ook
van om af en toe te logeren bij een
andere locatie van Philadelphia. Hij
heeft het al een paar keer gedaan.
Leuk en afwisselend en heel
praktisch wanneer je een smalle
beurs hebt.

Je voelt je direct thuis
Het mooie van logeren bij een
andere woonlocatie is dat je een
beetje te gast bent en een beetje
thuis. Arnold is al eens uit logeren

geweest in Lochem en Amsterdam.
De bewoners daar lijken op de
bewoners van zijn eigen locatie,
dus maakte hij snel contact. ‘Ik
kan met iedereen opschieten.
En ik maak graag een praatje.
Over Nederlandstalige muziek
bijvoorbeeld’, geeft hij aan. Zo vind
je snel aansluiting en doe je mee in
de groep.

Op ontdekkingstocht in
de buurt
Amsterdam was voor Arnold
het spannendste logeeradres.
‘Het is een grote stad. Druk, veel
dingen om te zien en te doen.
Heel anders dan Brummen’, vertelt
hij. Arnold vond het dan ook leuk
om op ontdekkingstocht te gaan

en verkende de omgeving rond
zijn logeeradres. Gelukkig was de
logeerkamer aan de achterkant van
het pand, dus had Arnold geen last
van het geluid op straat ’s nachts.

Bamischotel à la Arnold
Als Arnold logeert, helpt hij
natuurlijk ook mee met de groep.
Helpen met boodschappen doen
is iets dat hij met veel plezier
doet. En hij hielp ook met koken.
Arnold vertelt trots hoe hij in
Amsterdam de ingrediënten voor
een bamischotel kocht en daarna
voor de hele groep kookte. ‘Ik heb
dat recept geleerd. En dan is het
mooi om te laten zien dat je dat
kunt. Zo leer je ook iets van elkaar’,
vertelt hij glimmend.
25
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in het theater

Marieke Verdonk

Nijntje op de fiets
Actrice en zangeres Femke Hermans neemt de bezoekers mee in
het verhaal van Nijntje die een dagje gaat fietsen. Nijntje is thuis en
heeft zin om eropuit te gaan. Ze pakt haar fiets en gaat op pad. Ze
fietst langs het bos, de boerderij, de speeltuin en naar opa en oma
Pluis. De voorstelling wordt gespeeld in een vrolijk decor, waarin
de wereld van Nijntje, leuke liedjes en de herkenbare tekeningen
van Dick Bruna op een verrassende manier een rol spelen.

Benieuwd of Nijntje ook bij jou in de buurt komt? Hier staat de hele speellijst:
www.kleinamsterdamproducties.nl/nijntje-op-de-fiets-speellijst

in de bioscoop

Eindelijk een nieuwe Toy Story!
Nadat we in 1999 voor het laatst het mooie herderinnetje, Bo Peep, zagen in
Toy Story 2, maakt ze nu na twintig jaar weer haar opwachting voor Toy Story 4.
Ze keert terug als een stoere en avontuurrijke speelgoedpop. En ze heeft haar
ouderwetse herderinnetjes-kostuum ingeruild voor een jumpsuit en een grote
roze strik. Ze straalt een en al avontuur uit.
In Toy Story 3 kwamen we erachter dat Bo Peep verkocht was op een rommel
markt. Tot groot verdriet van Woody, was zijn vriendinnetje er niet meer. Dit
gaat veranderen in Toy Story 4 wanneer Woody, Buzz Lightyear en hun vrienden
Bo Peep weer terugvinden.
Toy Story 4 draait vanaf 26 juni in de bioscopen.
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festival

NIEUWS EN TIPS

Feesten op een
Bevrijdingsfestival

Amsterdam

Brabant

Pettelaarse Schans in Den Bosch

Den Haag

Malieveld in Den Haag

Drenthe

Groningen

Stadspark Groningen
Haarlemmerhout in Haarlem

Limburg

Binnenstad Roermond

Overijssel

Flevoland

Utrecht

Fryslân

Zeeland

Binnenstad Leeuwarden

Gelderland

Binnenstad Wageningen

Gratis toegang, gratis parkeren
en gratis toiletten. Neem je eigen
picknickspullen mee en geniet
van een dagje speeltuin.

Haarlem

Festivalterrein Baggelhuizen
in Assen
Binnenstad Almere

Buiten spelen
Het gezin van Mart en Maria
Roeffen woonde aan de
Meerlosebaan in Grubbenvorst
en bestond uit vader, moeder en
dertien kinderen. Het huis was
vrij gelegen, met een weitje erbij
en ook nog een stuk bos. Voor zijn
eigen kinderen en kleinkinderen
schafte Mart Roeffen wat
klein vee aan; een bok, een
hert en kleine dieren. Aan de
overkant plaatste hij een paar
speeltoestellen. Dat was eind
jaren zestig en begin jaren
zeventig. Mede door giften en de
inzet van vele vrijwilligers bestaat
de speeltuin nu uit meer dan
50 toestellen.

Meer dan 200 artiesten in
14 steden door heel het land.
De Bevrijdingsfestivals zijn
al meer dan 25 jaar een
begrip in Nederland.
Samen vieren we op
5 mei onze vrijheid.
Er is vast wel een festival
bij jou in de buurt!

Cultuurpark Westergasfabriek
in Amsterdam

in de speeltuin

Park de Wezenlanden in Zwolle
Park Transwijk in Utrecht
Binnenstad Vlissingen

Zuid-Holland

Het Park (Euromast) in Rotterdam

Meer informatie: www.bevrijdingsfestivals.nl/festivals

De speeltuin heeft niet echt
een eigen adres, maar ligt
tegenover het huis op het adres
Meerlosebaan 22
in Grubbenvorst.
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MUZIEK

Zes weken oefenen
voor Knoop Gala
Dieke Branderhorst schitterde in december op het Knoop Gala. Met rapper Boef
speelde ze twee nummers in een vol theater Carré in Amsterdam. Hallo zoekt Dieke
op en blikt met haar terug op deze bijzondere tijd: ‘Mijn dromen zijn uitgekomen.’
Dieke speelt keyboard en blokfluit,
zingt in een koor en is groot fan van
Guus Meeuwis. Nederlandstalige
muziek en de Beatles zijn haar
favoriet. ‘Muziek maakt me rustig’,
zegt ze. Tijdens een eerdere editie
van het Knoop Gala zag ze iemand
blokfluit spelen. Dat kan ik ook,
dacht ze. 'Ik heb me aangemeld en
twee filmpjes ingestuurd.'
Terwijl ze aan het werk is bij
restaurant Puur Smaeck kwam
er ineens een cameraploeg
28

binnen. Dieke denkt dat haar
filmpje opnieuw opgenomen
moet worden. ‘Ze vertelden dat
de geluidsopname te slecht was.
Dus dat er een camera was, vond
ik helemaal niet gek. Tot ik de
videoboodschap zag van Paul de
Leeuw dat ik mee mocht doen, ik
was zo blij! Ik werd gekozen uit
tachtig inzendingen’, vertelt ze
enthousiast.
Dieke hoort dat ze met rapper Boef
op gaat optreden. ‘Ik kende hem

en zijn muziek niet, maar heb hem
opgezocht op YouTube. Samen
met mijn muzieklerares Inge heb
ik zes weken lang geoefend op de
nummers ‘Habiba ’ en ‘Krantenwijk’.’
Maar er komt veel meer bij kijken
dan alleen oefenen. Zo is ze te zien
in een item van RTL Boulevard,
krijgt ze van het Metropool Orkest
een speciaal voor haar gemaakt
muziekstuk, oefent ze met Boef
en het orkest en worden er allerlei
filmpjes opgenomen voor de
televisie-uitzending.

Een 9+ van Paul de Leeuw
Dieke nodigt zestig familieleden,
vrienden en collega’s uit om naar
Carré te komen. Haar trotse ouders
zitten natuurlijk vooraan, haar
zussen zitten iets verderop in de
zaal. Dan is het eindelijk zover, ze
is als laatste van de kandidaten
aan de beurt. De spanning is
dan enorm. ‘Ik probeerde me te
focussen op wat ik moest doen,
maar heb mijn ouders wel gezien.
En alle lichtjes toen mensen
meezwaaiden met het nummer.
Mijn twee dromen kwamen in één
keer uit. Optreden in Carré en
spelen met het Metropole Orkest.
En van Paul de Leeuw kreeg ik een
9+ voor mijn optreden.’
Om haar avontuur nog vaak te
kunnen bekijken, heeft ze een
fotoboek gemaakt. Met kiekjes
achter de schermen, terwijl ze in de
visagie zit, de stylisten langskomen
en foto’s met andere kandidaten en
de artiesten als ze aan het wachten
is. Ze bladert door het album en
vertelt wat ze allemaal mee heeft
gemaakt. De foto waarop haar
ouders in het publiek staan en
haar een ovatie geven heeft een
prominente plek. Ook haar zussen
en vrienden ontbreken niet.
Dieke kijkt met plezier terug op het
optreden, maar zou het niet weer
doen. ‘Op een gegeven moment
hingen er vier schema’s in mijn
keuken en dan zat mijn normale
dagindeling er nog niet eens bij.’

Dieke en Boef tijdens het Knoop Gala.

De periode zorgt dan ook wel voor
stress en lichamelijke klachten,
maar haar begeleiders en de
begeleiding van het Knoop Gala
ondersteunen haar. ‘Het was goed
geregeld, als je met iemand wilde
praten kon dat meteen.’

en gaf mij een familie-erfstuk, een
altblokfluit. Ik volg nu les op de
altblokfluit, één keer in de drie
weken. En ik heb nog contact
met diverse mensen van het
Knoop Gala, ik heb daar nieuwe
vrienden gemaakt.’

Familie-erfstuk van
onbekende
Na het optreden krijgt Dieke
lovende reacties. Het meest
bijzondere moment beleeft ze
in de sportschool. ‘Iemand die ik
niet kende, had me gezien op tv.
Ze had met haar familie overlegd
29

Ik stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
Ik zie naar Hem op en ik weet:
Hij is mij steeds nabij.
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MIJN GELOOF

‘God staat altijd naast je’
Julian Troost gaat elke zondag naar de Ontmoetingskerk in Rijssen.
Hij is bevriend met dominee Sander Ris.
Ze komen regelmatig samen om te praten en te bidden.
‘Onze eerste ontmoeting was bij de voordeur van deze
kerk’, vertelt dominee Sander. ‘Julian is een sociale
jongen. Hij was een van de eersten die een praatje
met mij maakte toen ik hier als dominee begon.’
Inmiddels zien ze elkaar ook buiten de kerk. Sander
komt regelmatig bij locatie De Hagen, de plek waar
Julian woont.

Gesprekken
‘Op zijn appartement laat Julian graag foto’s van
zichzelf en zijn familie zien’, legt dominee Sander
uit. ‘Hij vertelt er veel over. Op die manier leer ik hem
steeds beter kennen.’ Julian en Sander praten niet
alleen over familie, ze praten ook vaak over God. ‘Hoe
voel jij God?’, vraagt de dominee. ‘Als iemand die alles
heeft gemaakt’, antwoordt Julian. ‘Hij houdt van het
scheppingsverhaal’, legt Sander uit. ‘Julian kijkt om zich
heen en ziet God. Dat vind ik mooi om te zien. Hij is
positief ingesteld.’

Verdriet
Toch zijn er soms ook trieste momenten in het leven
van Julian. ‘Mijn opa, oma en een goede vriend
zijn doodgegaan’, zegt hij verdrietig. Dominee
Sander luistert meelevend. ‘De dood is een moeilijk
onderwerp, toch is het belangrijk om erover te praten
en je verdriet een plek te geven. Als Julian verdrietig
is, dan ga ik als dominee naast hem staan. Net zoals
God naast je staat. Zelfs als je boos of verdrietig bent,
is God bij je’, zegt hij troostend. Julian knikt. ‘Soms
bidden we samen voor de mensen die zijn overleden.
Dat vind ik fijn.’

Vertrouwen
Dominee Sander vindt het een wonder dat God
altijd naast je staat. ‘We kennen daar ook een mooi

In de kerkbank lezen Julian Troost en dominee Sander Ris samen uit de Bijbel.

lied over’, vertelt hij. Julian kijkt op. Er verschijnt
een glimlach op zijn gezicht. ‘Ik heb een piano
thuis’, zegt hij enthousiast. ‘Op mijn toetsen zitten
stickers in verschillende kleuren, op die manier
weet ik welke noot ik moet spelen.’ Julian houdt van
Nederlandstalige liederen. Zijn lievelingslied heet
‘Ik stel mijn vertrouwen’. De twee vrienden zingen
het graag samen. Ze hebben vertrouwen in elkaar en
in God.
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‘Met deze robot
val ik eerder in slaap’
Somnox is een robot die je helpt om in slaap te vallen. Nick Bergsma is de eerste
bij Philadelphia die hem mocht uitproberen. De robot maakt hem rustig, maar in
het begin moest hij er wel aan wennen. ‘Ik miste mijn pandabeer.’
‘Dit is hem dan, de Somnox’,
zegt Nick op zijn kamer in Sneek.
Hij heeft een halfrond kussen
in zijn hand dat de vorm heeft
van een grote boon. ‘Het is de
eerste slaaprobot ter wereld en
is ontwikkeld aan de Technische
Universiteit Delft. De robot ademt
in en uit. Als je hem tegen je
aanhoudt, voel je zijn ademhaling.
Hierdoor ga je zelf ook rustiger
ademhalen en val je eerder in slaap.’
De robot kan ook muziek afspelen
waar je ontspannen van wordt. ‘Je
kunt kiezen uit een soort piano
gepingel, het geluid van de zee, of
vogelgeluiden, legt Nick uit. ‘Er zit
een sd-kaart in, dus je kunt er ook
zelf muziek in stoppen. Rustige
vogelgeluiden of oerwoudgeluiden
vind ik het beste voor het slapen
gaan. Ambient heet dat soort
muziek. Dat weet ik omdat ik
radio-dj ben.’

Prikkels
Nick heeft geen echte slaap
problemen, maar het duurt wel
even voordat hij in slaap valt. ‘Ik
heb een verstandelijke beperking
en autisme’, vertelt hij. ‘Op een dag
gebeurt er van alles. Vlak voordat ik
in slaap val, moet ik al die prikkels
verwerken. Die verwerking duurt

bij mij langer dan bij andere
mensen.’
Toen de begeleiding aan Nick
vroeg of hij een slaaprobot wilde
testen, twijfelde hij geen moment.
‘Ik dacht meteen: natuurlijk, kom
maar op! Een goede nachtrust is
heel belangrijk. Drie dagen in de
week werk ik bij de McDonald’s.
Daar begin ik al om half zeven
’s ochtends. Vandaar dat ik de
avond ervoor op tijd in slaap wil
vallen. Verder houd ik van techniek.
Ik vind het leuk om uit te zoeken
hoe zo’n robot werkt.’

‘Als ik in bed ga
liggen, dan leg ik de
robot op mijn buik’
Wennen
De slaaprobot mocht twee weken
bij Nick slapen. De eerste nacht
moest hij er wel aan wennen. ‘Ik
miste mijn pandabeer’, zegt hij.
‘In het begin wist ik niet hoe ik de
Somnox moest vasthouden. Mijn
pandabeer is klein en zacht, maar
deze robot is groot en hard. Ik
slaap op mijn buik, het voelt niet

fijn om dan zo’n zwaar apparaat
onder mijn arm te hebben. Als ik
hem de hele nacht zou vasthouden,
dan zou ik pijn in mijn arm, rug en
nek krijgen.’
Na vier dagen vond Nick een
manier om ermee om te gaan.
‘Als ik in bed ga liggen, dan leg ik
de robot op mijn buik. Het is een
zwaar apparaat, maar het maakt
mij wel rustig. Binnen tien tellen val
ik bijna in slaap. Op dat moment
leg ik de Somnox weg en pak ik
mijn pandabeer.’

Sparen
Nick mocht de slaaprobot alleen
uitproberen. Na twee weken ging
hij ergens anders logeren. ‘Ik
vond het jammer dat de Somnox
wegging. Ik was er net aan gewend
en had hem wel willen houden.
Nu de robot weg is, slaap ik weer
met panda. Dat voelt vertrouwd.
Toch zou ik ze het liefst allebei
willen hebben. De Somnox om in
slaap te vallen. En panda om de
rest van de nacht mee te slapen.
Helaas is de slaaprobot wel duur.
Om hem te kunnen kopen moet ik
nog veel werken bij de McDonald’s.
Misschien ga ik er voor sparen.
Ik heb er wel baat bij. Dankzij de
Somnox ben ik sneller van mijn
prikkels af en val ik eerder in slaap.’
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De leefwereld van
bewoners vergroten
Een belevingsgerichte tuin voor de bewoners. Dat was de wens van de medewerkers
van de nieuwe locatie Oosterlandenhof in IJsselmuiden. Mede dankzij de Vrienden van
Philadelphia beschikken zij nu over een prachtige beweeg- en beleeftuin.
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De Vrienden bezochten de locatie
om de wensen van de medewerkers
in kaart te brengen. Vervolgens
zijn zij met een landschapsarchitect
aan de slag gegaan met het ontwerp.
‘Het leuke aan dit soort projecten
is dat het uiteindelijke resultaat
soms heel anders kan zijn dan wat
een locatie in eerste instantie voor
ogen had’, vertelt Dianne Oortwijn
van de Vrienden van Philadelphia.
Al bij aankomst op de locatie
waren de Vrienden namelijk
enthousiast over de binnentuin,
maar ook over de enorme ruimte
om de locatie heen. Deze ruimte
is daarom ook meegenomen in
het ontwerp. De medewerkers
hebben zelf de belevenissen
uitgekozen, op advies van de
Vrienden. Voor de inrichting van
de beweegtuin is de samenwerking
met een fysiotherapeut belangrijk.

Die weet namelijk precies welke
beweegtoestellen geschikt zijn
voor cliënten. Vele fondsen,
maar ook leveranciers, hebben
bijgedragen aan de realisatie van
deze bijzondere tuin.

Dorpsgevoel
De locatie is erg blij met het eind‑
resultaat. Coördinerend
begeleider Wilfrie Agterhuis:
‘Met deze beweeg- en beleeftuin
vergroten we de leefwereld van
de bewoners. Zij hebben in de
buitenlucht vaak ook andere
ervaringen en vangen andere
prikkels op. De binnentuin,
in combinatie met de ruimte
eromheen, geven samen eigenlijk
ook wel een dorpsgevoel.’ Nu maar
hopen op goed lenteweer. Dan kan
er volop gebruik worden gemaakt
van de tuin.

Binnenkort te leen in de Innovatheek:
Interactief draaiorgel
Op vele locaties ervaren cliënten hoeveel plezier het inzetten van muziek kan
geven. Hierbij wordt er onder andere gebruikgemaakt van mooie muzikale
innovaties zoals de CRDL, een interactief zorginstrument dat aanraking
tussen mensen vertaalt in geluid. Cliënten met een ernstig meervoudige
beperking kunnen hier baat bij hebben. De CRDL is te leen bij de Innovatheek.
Binnenkort wordt de Innovatheek uitgebreid met een interactief orgel. Dit
handgemaakte draaiorgel lijkt op de draaiorgels die we kennen, maar dan in
miniformaat (1.50m x 1.40m). Het draaiorgel is voorzien van een computer‑
systeem dat een ‘orgelboek’ bevat met diverse liedjeslijsten. Ook is er de
mogelijkheid om de muziek af te spelen door aan het wiel te draaien. Een
groot voordeel hiervan is dat cliënten in beweging komen en daar direct voor
worden beloond. Een mooie muzikale aanvulling voor de Innovatheek met
dank aan onze donateurs!
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Maak je eigen
zonnebloem

ZONNEBLOEM

Benodigdheden:

Geel papier

Bruin papier

Maak een omtrek van je
eigen hand op geel papier,
doe dit zes keer.

Zonnebloempitten

Stift

Schaar

Knip alle handjes uit. Vraag hulp aan je
begeleider als je het moeilijk vindt om
te knippen.

1

2

Lijm

Knip een cirkel uit bruin papier met
een doorsnee van 10 cm. Of gebruik
hiervoor een rond vouwblaadje.

3

3

Plak de handjes met de handpalm op het bruine
rondje, dit wordt de achterkant van de zonnebloem.
Zorg dat de vingers buiten het rondje uitsteken,
met de duimen naar links.

4

Plak zonnebloempitjes, aan de voorkant,
op het bruine rondje.

5

Zo heb je een zonnebloem van je eigen hand,
met echte zonnebloempitten!

