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Hier
ben
ik.
Topfit op de weg
John ter Haar rijdt elke dag bijna 400 kilometer en voelt zich topfit. ‘Dat was na
mijn scheiding vier jaar geleden wel anders, maar nu zit ik lekker in mijn vel. Ik woon
zelfstandig met twee uur per week ondersteuning van Estinea. Mijn zus helpt me met
de financiën. Mijn vriendin zie ik in de weekenden. Verder ga ik graag voetbal kijken bij
De Graafschap. En ik ga elke dag met plezier naar mijn werk: ik ben koerier bij SBPost,
gedetacheerd vanuit Hameland.’
John begint zijn werkdagen bij het depot in Lichtenvoorde. ‘Van daaruit bezorg ik
post en pakketten in Aalten en in de buitengebieden van Winterswijk en Groenlo.
Maandagavond rijd ik ook nog naar het sorteercentrum in Eerbeek. Mijn baas en
collega’s zie ik ’s ochtends en ’s avonds. Overdag ben ik alleen op pad. Ik ben allround,
ze kunnen mij overal voor inzetten.’
Lees ook de oproep van John op www.estinea.nl/John

Inspiratievolle omslag
in zorg voor jeugd
Ik groeide op als jongste van zeven kinderen. Het was een chaos bij ons met een
veeartspraktijk aan huis. Maar het was een warm nest. Ik werd gestimuleerd om een eigen
mening te hebben en mijn talenten te gebruiken. Gevaren en risico’s waren er ook. Mijn
ouders wisten lang niet altijd wat we uitspookten. Uren speelde ik in het bos of op de
boerderij van mijn oom en tante, zonder dat er een volwassene in de buurt was. Op de
hooizolder met een valluik waardoor je meters naar beneden kon vallen. Langs de grote
beek kikkervisjes vangen en een nat pak halen. Of de drukke dorpsstraat oversteken met
een geit aan een touw.

Fijne mentor
Bij mijn eigen kinderen heb ik er toch wel wat meer bovenop gezeten, hoewel dat
in de puberteit niet altijd werkt. In gesprek blijven, ruimte laten en tegelijkertijd
grenzen stellen. Ik vond het hartstikke moeilijk. Gelukkig was er die fijne mentor
van school, die mijn zoon (en ons) mee door zijn lastige jaren hielp. Ik hoop dat de
professionele steun die begeleiders van Estinea bieden net zo fijn voelt voor ouders
en kinderen.

Jeugdzorg
In de jeugdzorg is steeds meer tijd en aandacht voor het begeleiden van kinderen
in het gezin zelf. Alleen als het echt niet anders kan, omdat het thuis niet veilig is
bijvoorbeeld, verblijft een kind elders. Ook dan wordt eerst gekeken of er in de
eigen omgeving mensen zijn die kunnen helpen. Met het budget waarmee we
vroeger een kind uit z’n omgeving haalden, kunnen we nu wel vier keer zoveel
kinderen thuis begeleiden, zonodig dag en nacht. De jeugdzorgplekken voor
als het echt niet anders kan blijven nodig, maar ik vind dit een inspiratievolle
omslag. Want ik wens iedereen een jeugd in z’n eigen warme nest toe.
Beatrijs van Riessen
raad van bestuur Estinea
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Opvoeden en opgroeien
Iedere ouder heeft wel eens vragen over
de opvoeding of de ontwikkeling van
z’n kind. En ieder kind wil het liefst
thuis opgroeien. Als een van de
gezinsleden een beperking heeft,
kan Estinea helpen. Moeders Rafia en
Marisca voelen zich hierdoor sterker.
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Ondernemerschap tonen en
onze kennis delen met anderen.
Zo werkten we in 2015 aan
het sterker maken van de
samenleving. De belangrijkste
ontwikkelingen en kerncijfers
zetten we op een rij.

Dierenopvangcentrum
(DOC) Enschede
Werken als vrijwilliger-metondersteuning kan bij het
DOC heel laagdrempelig, een
indicatie is niet nodig. Estinea
organiseert het werken in
deze algemene voorziening en
ondersteunt de vrijwilligers. Een
kijkje achter de schermen.
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Kort nieuws
Ouderinitiatief in Hengelo
Een groep ouders, verenigd in stichting
De Tandem, heeft het initiatief
genomen voor het realiseren van een
woonvoorziening in Hengelo (OV) voor
hun kinderen met een verstandelijke
beperking. De voormalige basisschool
aan de Achillesstraat wordt omgebouwd
tot appartementencomplex.
Woningcorporatie Welbions is eigenaar
van het gebouw. Estinea gaat 24-uurs
zorg en ondersteuning bieden aan de
jongeren die hier straks begeleid komen
wonen. Naar verwachting wordt het
appartementencomplex medio 2017
opgeleverd.

NLdoet: handen uit de mouwen!
Verschillende locaties van Estinea deden mee
aan NLdoet op 11 en 12 maart. Bewoners en
medewerkers van de Hogestraat in Aalten en de
Tramstraat in Groenlo kregen hulp van vrijwilligers
bij het opknappen van de tuin. Maar cliënten
en medewerkers van Estinea staken ook zelf de
handen uit de mouwen als vrijwilliger!
Bewoners van de Boeijinkweg gingen samen met
een vrijwilliger en medewerkers aan de slag in de
belevingstuin bij verzorgingshuis Pronsweide in
Winterswijk. Ze timmerden mooie plantenbakken,
spoten het terras schoon en serveerden een
lekkere lunch. Cliënten en medewerkers van werk
en activiteiten Dinxperlo bakten wafels voor
bewoners van verzorgingshuis Dr. Jenny, samen
met leerlingen van Schaersvoorde en vrijwilligers
van Careaz. En bewoners en medewerkers
van woonlocatie Peperbus in Winterswijk
organiseerden een opruimactie in de buurt. Met
hulp van twee enthousiaste buurtbewoners en
van ROVA, dat voor grijpers, hesjes, vuilniszakken,
handschoenen en heerlijke koeken bij de koffie
zorgde. We zijn trots op alle vrijwilligers. In heel
Nederland werden tijdens NLdoet maar liefst
9.226 klussen geklaard.
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Full partner van Prokkel
Als je elkaar ontmoet, kun je elkaar prikkelen. Dat is
de gedachte achter Prokkel. Ieder jaar worden in de
eerste week van juni in heel Nederland ontmoetingen
georganiseerd tussen mensen met en zonder
verstandelijke beperking. Samen eten, sporten of werken.
Gewoon in de buurt, op school of in een bedrijf. De
ontmoetingen in die ene week dienen als voorbeeld en
inspiratie voor de rest van het jaar. Want door samen
iets te doen, leer je elkaar kennen en ontstaan nieuwe,
duurzame kansen voor participatie en integratie. Estinea
sluit zich van harte aan bij dit initiatief en is full partner
geworden van stichting Prokkel.

Estinea daagt leden VNO-NCW
Achterhoek uit
Kansen scheppen voor mensen met een beperking
om mee te doen in bedrijven en in de maatschappij,
dat doe je samen. Om die reden organiseerde Estinea
op 10 maart een inspiratievolle avond voor leden
van VNO-NCW Achterhoek bij Hof van Eckberge in
Eibergen. Tijdens de avond vertelden drie mensen die
door Estinea ondersteund worden en drie VNO-NCWleden die inmiddels met ons samenwerken (Virupa,
EMkwadraad en Hof van Eckberge) de aanwezigen
over hun ervaringen. Daarnaast daagde bestuurder
Beatrijs van Riessen de aanwezige ondernemers uit
om mee te denken over creatieve oplossingen om de
zorg te verbeteren. Martin Stor van het Achterhoeks
Centrum voor Technologie liet zien hoe technologie,
innovatie en zorg veel voor elkaar kunnen betekenen.
Er werd een bijzonder voorbeeld uit de praktijk getoond
in een filmpje van Estinea. Lars Geessink en zijn ouders
vertellen en laten zien hoe Lars door middel van een
oogbesturingscomputer kan praten en meedoen. Het
filmpje is te zien op www.estinea.nl.

Open Dag Zorg en
Welzijn druk bezocht
26 locaties van Estinea deden mee aan
de Open Dag van Zorg en Welzijn op
19 maart. We ontvingen meer dan
500 bezoekers. Onder hen familieleden,
vrienden, vrijwilligers en buren. Maar ook
mensen die in de toekomst mogelijk met
ondersteuning van Estinea willen wonen
of werken. En mensen die zich oriënteren
op vrijwilligerswerk, een stageplek of een
nieuwe baan. We kijken terug op een zeer
geslaagde dag!

Nieuwe website
Stichting Vrienden
Op maandag 18 april is de nieuwe website van
Stichting Vrienden van Estinea gelanceerd.
‘De site heeft een frisse uitstraling en biedt
ons fantastische mogelijkheden om het
belangrijke werk dat we doen te laten zien,’
aldus voorzitter Martin Veldhuizen. ‘We
zijn dan ook enorm blij met dit geschenk
van full-service internetbureau Frontis uit
Varsseveld dat de website sponsorde.’ Frontis
realiseerde ook de ‘drempelvrije’ website van
Estinea en is al een aantal jaren een vaste
samenwerkingspartner. Benieuwd hoe de site
eruit ziet? Surf dan snel naar
www.vriendenvanestinea.nl.
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THEMA: JEUGD EN GEZIN

Opvoeden en opgroeien
Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Maar als een van de
gezinsleden een beperking heeft, gaan opvoeden en opgroeien lang niet
altijd vanzelf. Estinea vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen omgeving
kunnen opgroeien. En dat ouders in staat zijn om hun kind een stabiel en
veilig thuis te bieden. We boden al ondersteuning thuis aan volwassenen
met een beperking vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Sinds dit jaar bieden we ook ondersteuning in het kader van de Jeugdwet.
Dat doen we in alle gemeenten in de Achterhoek en Twente. Waar we ons
voor inzetten? Dat ouders en kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen
functioneren – met steun van anderen in hun omgeving. Thuis, maar
bijvoorbeeld ook op school.

Thema
Jeugd en
gezin

Jeugdzorg

Rafia Rodjan en Marisca Daalmeijer zijn allebei moeder.
Rafia heeft twee dochters: Shafana (11) en Sha-ista (9).
Marisca heeft twee zoons: Lucas (13) en Dimitri (5). Dimitri
woont bij haar, Lucas woont bij zijn vader en is om het
weekend bij haar. Daarnaast heeft Marisca om het weekend
ook de kinderen (12 en 17 jaar) van haar partner over
de vloer. Rafia en Marisca krijgen beiden ondersteuning
thuis van Estinea. En natuurlijk gaat het daarbij ook heel
regelmatig over de opvoeding.

Tips
Sinds haar scheiding in 2014 staat Rafia er alleen voor met
haar dochters. Ze vertelt: ‘Mijn jongste dochter gaat naar
het speciaal onderwijs. Mijn oudste dochter is in de puberteit.
Je kunt je wel voorstellen dat ik vragen heb over hoe ik het
beste met hen om kan gaan. Het is fijn dat ik dan tips krijg.
Sha-ista is bijvoorbeeld erg druk. Ik heb geleerd hoe ik
duidelijk grenzen kan stellen, zodat ze beter luistert. En nee
is nu ook echt nee. Ik weet ook beter hoe ik Shafana kan
begeleiden, bijvoorbeeld met haar huiswerk. Als ze een topotoets heeft help ik haar en zorg ik dat ze op tijd begint met
leren. Dat werkt, laatst heeft ze een 10 gehaald!’

Sterker
De opvoedtips die Rafia krijgt van de begeleiders van Estinea
geven haar zelfvertrouwen en maken haar sterker.
Daarnaast kan ze ook altijd vertrouwen op de steun
• haar tante. Rafia: ‘Ik bel haar elke dag en kan
van
•
altijd
met vragen bij haar terecht. Haar steun is
•voor mij heel belangrijk. Ik ben trots op wat ik
inmiddels heb bereikt samen met mijn dochters.
Vanochtend is Sha-ista voor het eerst zelf op de
fiets naar school gegaan. We hebben samen
de route naar school geoefend. Ik ben super
trots dat ze dat nu zelf kan én dat ik haar dat
zelf durf te laten doen.’
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Groeispurt
Ook Marisca krijgt ondersteuning thuis en praat regelmatig
over Dimitri, die ook naar het speciaal onderwijs gaat.
Marisca: ‘Ik krijg ondersteuning van Estinea bij het huishouden
en met de post, maar ik ben vooral moeder. Dimitri is nog
niet zindelijk en heeft een tijd moeilijk gegeten. Dat houdt mij
erg bezig en dus hebben we het erover. Niet alleen over hoe
ik hem positief kan blijven benaderen en stimuleren, maar
ook over hoe ik kan omgaan met de frustratie die ik zelf soms
voel. Eten doet Dimitri inmiddels als de beste, want hij heeft
een groeispurt gehad. Fruit en groenten gaan erin als koek!’

Vriendinnen
Rafia en Marisca hebben elkaar een tijd geleden leren
kennen tijdens het vaste koffieuurtje op vrijdagochtend, dat
Estinea in Doetinchem organiseert voor iedereen die we thuis
ondersteunen. Marisca: ‘We zijn meestal met een groepje van
zes en het is altijd reuze gezellig. We spreken op verschillende

Marisca krijgt al meerdere jaren ondersteuning van
Estinea. Haar zoontje krijgt ondersteuning van een
andere zorgorganisatie. Ze weet dat dit specifieke
kennis vraagt en vindt het daarom waardevol dat
Estinea nu begeleiders heeft met specifieke kennis
van jeugdzorg. Als ervaringsdeskundige heeft ze
zelf gesprekken gevoerd met twee sollicitanten voor
het team jeugdzorg van Estinea. ‘Heel fijn,’ vond
begeleidster Rieneke de Raaff. ‘Ik kreeg daardoor
een goed beeld van de vragen en verwachtingen
die ouders hebben. En hoe de ervaring die ik zelf
heb met jeugdzorg hierbij van pas kan komen.
Uiteindelijk was ik de gelukkige. Ik heb al weer
verschillende begeleidingsgesprekken met Marisca
gehad.’

plekken af, bij iemand thuis of zoals laatst bij de Hema waar
we samen zijn gaan ontbijten. Het is fijn om met anderen
te kunnen praten en elkaar te helpen als dat kan. Rafia en
ik zijn inmiddels vriendinnen.’ Rafia: ‘We zien elkaar op het
schoolplein en passen af en toe op elkaars kinderen.’

Mei 2016
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Altijd een oplossing
voor kind en ouder
Dat we ondersteuning bieden vanuit de Jeugdwet, noemt regiomanager Rudi Gülink een logisch
gevolg van de werkwijze van Estinea. ‘We bieden altijd ondersteuning aan mensen én hun netwerk.
Dus als we volwassenen met een beperking thuis ondersteunen en er lopen kinderen rond,
ondersteunen we als dat nodig is bij de opvoeding. Sinds dit jaar kunnen we kinderen en jongeren
met een indicatie dus ook ondersteunen. Zo bieden we gezinnen altijd een passende oplossing.’
Die oplossing is voor ieder kind en gezin anders. Rudi:
‘Het liefst helpen we kinderen natuurlijk thuis, in hun eigen
vertrouwde omgeving. Onze begeleiders jeugd bieden daar
activerende begeleiding, zodat een jong kind zich optimaal
kan ontwikkelen. Jongeren met een licht verstandelijke
beperking bieden we individuele coaching en begeleiding.
De zorg voor een kind met een beperking kan ouders soms
moeilijk vallen, daarom ondersteunen we als dat nodig is ook
met persoonlijke verzorging.’

Aanvullende ondersteuning
Is alleen ondersteuning thuis niet voldoende, dan biedt
Estinea ook begeleiding op school, het kinderdagverblijf of
de naschoolse opvang. Kan een kind niet naar de reguliere
naschoolse opvang, dan kijken we naar mogelijkheden voor
specialistische opvang bij Estinea of een van onze partners.
Kinderen met een beperking kunnen ook bij ons logeren.

Logeerhuis Neede
Jordy Floors woont thuis bij zijn moeder Gini. Drie
weekenden per maand gaat hij naar het logeerhuis
van Estinea in Neede. Gini: ‘Jordy verheugt zich er
altijd enorm op. Ook voor mij is het fijn. Gewoon
even niet moeten, een uurtje op de bank kunnen
liggen als je dat wilt, of een dagje uit kunnen gaan.
Doordat ik de zorg voor Jordy kan delen, kan ik ook
zelf weer even opladen.’

Aanraden
Op zaterdagochtend brengt Gini Jordy naar het
logeerhuis. ‘Hij geeft bij de begeleiders aan wat hij
wil doen en meestal lukt dat ook wel. Hij helpt met
boodschappen doen, gaat op de duofiets, kruipt
achter de computer, of hangt gewoon lekker lui op
de bank met andere logés. Slapen in het logeerhuis
lukt Jordy nog niet, daar gaan we binnenkort mee
oefenen. We krijgen hier gelukkig goede begeleiding
bij van het team. Als ouder moet je misschien even
over een drempel, maar ik kan echt iedereen dit
logeerhuis aanraden.’
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Team jeugdzorg Estinea

‘Je bent te gast en gaat naast
ouders staan’
Het werken met kinderen en ouders
met een beperking is voor Anoek
Westhoff, Rieneke de Raaf, Lisanne
Abbink, Karina Prinzen, Dirk Spreij,
Narissa Hoevers en Gislène Schoppers
niet nieuw. Wel nieuw is dat ze
sinds begin dit jaar samen het team
jeugdzorg vormen binnen Estinea. ‘We
hebben kinderen en jongeren met een
beperking, en de gezinnen waarin zij
opgroeien, veel te bieden.’
Het ondersteunen van kinderen met
een beperking vraagt om specifieke
kennis, of je nu te maken hebt met
een peuter, een tiener of een puber.
Ook het werken in gezinnen vraagt
iets anders dan bijvoorbeeld het
ondersteunen van een volwassen cliënt
die alleen woont.

In het gezinssysteem
Anoek: ‘In een gezin heb je nu eenmaal
te maken met meerdere mensen en
gebeurtenissen die invloed hebben
op elkaar. Als een van de gezinsleden
een beperking heeft, kan dat moeilijk
of belastend zijn voor de andere
gezinsleden. Voor ouders, maar ook
voor broertjes en zusjes. Een gezin heeft
ook een netwerk, met familie, vrienden
en buren. Er zijn contacten met school
en met bijvoorbeeld de werkgever,
de woningbouwcorporatie, het
UWV of de schuldhulpverlening. Als
begeleider jeugd werk je midden
in dat gezinssysteem en zul je oog
moeten hebben voor iedereen die
daar deel van uitmaakt.’

Professionele relatie
‘Dat is een mooie uitdaging, maar
vergt ook wel wat van jou als
ondersteuner,’ vertelt Dirk. ‘Dat je je
eigen normen en waarden over hoe het
eraan toe gaat in een gezin overboord
kunt zetten, bijvoorbeeld. Je bent te
gast bij een gezin en bouwt aan een
vertrouwensrelatie. Dat kan alleen
als je als professional naast ouders en
kinderen gaat staan en geen oordeel
over hen hebt.’

Aansluiten
‘En als je open staat voor en aansluit
bij de ideeën die ouders vaak zelf al
hebben,’ gaat Narissa verder. ‘Ouders
die een beroep op ons doen weten
vaak heel goed wat voor hun kind of
gezin het beste werkt, maar het lukt
hen nog niet om dat ook te realiseren.
Soms vraagt de zorg voor een kind
met een beperking zoveel energie, dat
ouders vastlopen met het
huishouden of

bijvoorbeeld hun werk. Dan is er
simpelweg nog geen ruimte om een
kind te stimuleren in zijn ontwikkeling.
Wij kunnen meedenken, handvatten
geven en ontlasten, zodat het wél
lukt. Want uiteindelijk is het doel dat
kinderen en ouders – met steun van
anderen om hen heen – hun leven
kunnen leiden zoals zij dat zelf willen.’

Op de kaart
Het team jeugdzorg wil de
dienstverlening aan kinderen en ouders
intern en extern stevig op de kaart
gaan zetten. In iedere regio is er een
vast aanspreekpunt voor jeugdzorg.
‘Met de ambities en het enthousiasme
zit het wel goed,’ aldus Gislène,
die de begeleiders jeugdzorg als
gedragskundige begeleidt. ‘Een stevige
basis is er ook al, want we bouwen
natuurlijk voort op alles wat we al doen
bij Estinea.’

Them
Jeugd ean
gezin
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IN BEWEGING

Glas ophalen
in Dinxperlo
‘Heel prettig dat iedere week consequent onze flessen worden
opgehaald. De hoeveelheid glas is vaak niet gering. TOP!’
schrijft buurvrouw Elice Vinkenvleugel op het bedankbriefje.
Elice woont in Dinxperlo, vlakbij de locatie voor werk en
activiteiten van Estinea. Ze maakt al jaren gebruik van de
‘glasophaalservice’ die Estinea in de wijk biedt. Marco, André,
Jolanda, Nadine, Carolien, Daan, Nicole, Mariska en Anja
halen met veel plezier het glas op in de buurt en brengen
dat naar de glasbak. Daan geniet er zo van dat hij aan een
stuk door loopt te neuriën. Ook Marco vindt het heerlijk: ‘We
kunnen lekker buiten werken.’

Iets toevoegen in de wijk
Het glas ophalen past prima in de wijkgerichte aanpak die
Estinea al jaren heeft. Begeleider Marieke ter Horst: ‘We bieden
activiteiten die als het even kan iets toevoegen in de wijk. Het
idee van het glas ophalen heb ik alweer acht jaar geleden
opgehaald bij Estinea in Doetinchem en hier ingevoerd als
innovatieproject. Inmiddels gebeurt er natuurlijk al veel meer
in Dinxperlo. Cliënten werken bijvoorbeeld ook bij basisschool
De Bosmark en bij woonzorgcentrum Dr. Jenny (Careaz).
Doordat alle cliënten in Dinxperlo wonen en werken, kunnen
de meesten op eigen gelegenheid naar hun werk. En door
hun werk kennen ze veel mensen in hun eigen omgeving, en
mensen kennen hen ook.’

Waardering
Het glas ophalen is zo’n succes, dat de glasophalers van
Estinea sinds kort twee keer in de week een route lopen.
Marieke: ‘Het was een kwestie van briefjes rondbrengen en
de week erna stond het glas ook in de nieuwe wijk buiten.
We merken aan alles dat wijkbewoners het erg waarderen.
Daarom nodigen we hen binnenkort uit om ook eens bij ons op
de locatie langs te komen. Ook dat houden we laagdrempelig.
Even een briefje in de bus en dan zien we wel wie er komen.
Het wordt ongetwijfeld gezellig.’ Dat verwacht Carolien ook.
‘Net als rond de feestdagen, dan krijgen we altijd kerstkransjes
of chocolaatjes van wijkbewoners.’
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JAAR 2015

Het jaar
2015 in beeld
2015 was een zeer ondernemend jaar. We deelden veel met
organisaties om ons heen, omdat we ons realiseren dat we zo de
samenleving sterker maken. We trekken met enthousiasme de kar als
het gaat om participatie en onze medewerkers tonen ondernemerschap in
het creëren van kansen voor mensen met een beperking. En we bouwen fysiek:
aan woonruimte voor cliënten, maar ook aan onze organisatie, waar we met
veel plezier ervaringsdeskundige cliënten verwelkomen.

Ervaringsdeskundigen
volop aan de slag
Catharina van der Velde, Lisa Eggink, Danny
Verstallen, Bert Tenkink, Lisa Scheltens en Marcel
Schamp. Zes gemotiveerde mensen met een
beperking. Sinds oktober 2015 hebben zij een
werkplek binnen Estinea in het Team Samen Sterk!
Estinea is een unieke samenwerking aangegaan met
het LFB (Landelijke belangenorganisatie voor en
door mensen met een verstandelijke beperking) om
de ervaringsdeskundigen op te leiden. Ondertussen
zijn ze al volop aan de slag: ‘We willen vanuit onze
eigen ervaring anderen ondersteunen en helpen. We
vertellen ons verhaal op informatiebijeenkomsten
van scholen, gemeenten, het UWV, op plekken waar
vrijwilligers werken en bij andere zorgorganisaties.
We hebben ons ook gepresenteerd tijdens de
regiobijeenkomsten van Estinea voor ouders. Verder
trainen we samen met het LFB andere mensen
met een beperking die ervaringsdeskundige willen
worden.’
Iedereen die met de ervaringsdeskundigen heeft
kennisgemaakt is erg enthousiast. Ook zelf hebben
ze de smaak te pakken: ‘We willen graag nog meer
presentaties, trainingen en workshops geven, zodat
nog meer mensen met een beperking opgeleid
willen worden als ervaringsdeskundige.’
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Compact en praktisch
ondersteuningsplan
Samen met kenniscentrum Vilans ontwikkelden we
een verbeterd ondersteuningsplan. Iedereen die we
ondersteunen heeft inmiddels zo’n ondersteuningsplan.
De kracht van het plan is, dat het compact en praktisch
is. Het helpt ons om gerichter te werken aan doelen en
afspraken. De persoonlijk begeleider vult samen met de
cliënt en eventueel de vertegenwoordiger een vragenlijst
in, drukt op een knop en er rolt een ondersteuningsplan
uit. Dit plan is de basis voor het dagelijkse handelen.
Begeleiders werken in een cyclisch proces van vier
stappen, dat ze keer op keer doorlopen: plan, do,
check, act. Zijn doelen behaald, dan passen we het plan
aan. Zo volgen we écht het leven van de cliënt. Ons
ondersteuningsplan staat in de Top 5 met populairste
tools in de gehandicaptensector 2015.

Ondernemend denken
en doen

Nieuw gebouwd!
In februari 2015 namen vijftien bewoners hun
intrek in een kleinschalig wooncomplex aan de
Zeddamseweg in ’s-Heerenberg. Zij huren hun
woning van Woningstichting Bergh en krijgen
ondersteuning van Estinea. Aan de Slaadreef in
Aalten werd in april de tweede nieuwbouwwoning
opgeleverd. Twaalf mensen met een ernstige
meervoudige beperking kregen de sleutel van
hun appartement. Het realiseren van nieuwbouw
aan de Slaadreef gaat ondertussen gestaag
door: in totaal komen er vier woningen voor 48
bewoners. Onze woonlocatie aan de Oostervoort
in Winterswijk heeft er sinds september 2015 twee
appartementen en twee nieuwe bewoners met
een ernstige meervoudige beperking bij. Anneke
(46) en Alyssa (10) zijn hierdoor in hun eigen
vertrouwde omgeving blijven wonen. ‘We hebben
de intensieve zorg voor onze dochters voor een
groot deel uit handen kunnen geven en toch
wonen zij nog lekker dichtbij,’ aldus hun moeders.

Cliënten
Aantal
Medewerkers
Aantal
FTE
Vrijwilligers
Verzuim
Financiële parameters
Omzet (x € 1.000)
Resultaat (x € 1.000)
Solvabiliteit

2015
855

2014
790

2013
770

2015
792
512,16
423
5,04

2014
766
493,21
384
4,57

2013
767
497,73
341
4,31

2015
38.725
902
21,40%

2014
37.477
673
19,80%

2013
34.749
462
19,40%

We ondernemen bij Estinea op veel verschillende
manieren en in vele vormen. Met het interne project
‘Ondernemerschap versterken’ hebben we het
ondernemerschap binnen onze organisatie een
‘boost’ gegeven. Tijdens een inspiratiesessie, regionale
bijeenkomsten en het ondernemerschapsspel, zijn
medewerkers geprikkeld om met elkaar in gesprek te
gaan over wat ondernemerschap bij Estinea is. We
hebben ideeën gedeeld en elkaar geïnspireerd om
ondernemend te denken en doen. Vervolgens hebben
medewerkers in alle regio’s activiteiten opgepakt en in
gang gezet, zoals het organiseren van een tuinconcert,
het werven van nieuwe vrijwilligers en het inzetten
van social media. Stuk voor stuk activiteiten waarmee
we de mogelijkheden voor cliënten om lokaal mee te
doen, versterken. Want uiteindelijk is dat altijd het doel.

Vruchtbare bodem voor
participatie
We hebben de afgelopen jaren veel
ervaring opgedaan met het opzetten van
participatieprojecten in alle gemeenten waar
we werken. Steeds meer cliënten werken met
begeleiding van Estinea bij bedrijven en bij
maatschappelijke instellingen, zoals buurtcentra,
woonzorgcentra en scholen. Die ervaring hebben
we vertaald naar een Participatietoolbox met
goede voorbeelden, handige tips en een QuickScan.
Die toolbox deelden we in 2015 met de provincie,
gemeenten, ondernemers en zorgorganisaties.
Zo creëren we een vruchtbare bodem voor nog
meer participatieprojecten die mensen met een
arbeidsbeperking de kans bieden om hun talenten
te ontdekken en ontwikkelen, zodat ze kunnen
stijgen op de participatieladder. Soms kunnen
mensen hierna de opstap maken naar een betaalde
baan. In maart 2015 gingen we een samenwerking
aan met de at.groep om mensen met een beperking
– als dat kan – te bewegen naar betaald werk en te
waarborgen dat ze hun baan behouden.
Interesse in de Participatietoolbox? Mail naar
communicatie@estinea.nl
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Weerbare vrienden

‘Het vertrouwen gaat door’
Vrijdagavond 20.00 uur. Henk, Marco, Christian, Winy, Joop, Rob en Gera zitten gezellig in Café
Schiller in Aalten. Bijna allemaal kennen ze elkaar van de weerbaarheidstraining die ze samen
hebben gevolgd. Daarna wilden ze elkaar dolgraag blijven zien. Maar hoe doe je dat als je het
moeilijk vindt om contacten te onderhouden? Ze bespraken het met leercoaches Gerdie Groot
Wassink en Jeanine Kok. Waar een wil is, is een weg: Gerdie vond vrijwilligster Stien Raben.
Met haar begeleiding lukt het de vriendengroep om een paar keer per jaar af te spreken.

Wat betekent deze vriendengroep voor
je? Henk: ‘Ik kan gewoon mezelf zijn in
deze groep. Tijdens de training hebben
we vertrouwen gekregen in elkaar
en dat gaat gewoon door als we nu
samen zijn.’

Gewoon thuis
Ook Marco voelt zich op z’n gemak als
hij bij zijn vrienden is. ‘Ik kan eens een
verhaal vertellen, zonder dat ik bang
hoef te zijn dat ik niet begrepen wordt.
Ze laten me uitpraten.’ Christian gaat
regelmatig naar een café, concert of
festival: ‘Maar ik vind het ook gezellig
om af en toe in een rustige sfeer wat te
kletsen en te drinken. Dat kan met deze
groep, want we zien elkaar meestal bij
een van ons thuis.’

Kosten delen
Vrijwilligster Stien helpt bij het
organiseren van die gezellige avondjes.
Dat zijn er ongeveer vier per jaar. Ze
nodigt dan iedereen via de mail uit
en doet de boodschappen. Stien:
‘De kosten delen we, zodat er voor
niemand een belemmering is om erbij
te zijn. En één keer per jaar doen
we iets anders, zoals samen eten of
uitgaan.’

Uitgenodigd

Ze werden uitgenodigd om een keertje
aan te schuiven. ‘En we zijn gebleven,’
zegt Gera. ‘We hebben het elke keer
heel gezellig. We spelen spelletjes en
praten en lachen met elkaar.’

Voor mezelf opkomen
Winy besluit: ‘Dit is precies wat we
altijd doen. We vertellen elkaar wat we
meemaken en leren van elkaar. Ik heb
geleerd om voor mezelf op te komen,
dankzij de weerbaarheidstraining en de
contacten met deze groep.’

Rob en Gera volgden de
weerbaarheidstraining niet. Het
echtpaar wilde graag hun netwerk
uitbreiden en nieuwe mensen leren
kennen. Via een begeleider van Estinea
hoorden ze van deze vriendengroep.

Pionieren
Stien Raben werkte al als vrijwilliger bij Estinea toen ze aan de vriendengroep
gekoppeld werd. ‘In het begin vond ik het best wel spannend, want ik heb geen
ervaring in het begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking. Ik
heb daarom wel even moeten zoeken naar mijn eigen rol, het ging niet meteen
vanzelf. Het belangrijkste wat ik zelf heb geleerd, is dat ik geduld moet hebben.
Ik weet nu dat deze groep moeite heeft met de snelheid waarmee anderen in de
maatschappij functioneren. Het is ontzettend belangrijk dat ze vertrouwen hebben
in zichzelf en dat ze zich niet anders voor hoeven te doen dan ze zijn. Ik vind het
fantastisch dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.’
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Dierenopvangcentrum Enschede

‘Ik heb mijn leven een
andere richting kunnen geven’
Bij het Dierenopvangcentrum (DOC) in Enschede werken mensen met een arbeidsbeperking.
Inwoners uit Enschede die vastlopen, thuis komen te zitten en in een isolement dreigen te raken,
kunnen hier terecht. Ze werken als vrijwilliger in het DOC met ondersteuning van Estinea. ‘Mensen
komen hier weer in een dagritme, ze ontmoeten anderen, leren om samen te werken en initiatieven
te nemen,’ vertelt begeleider Annemarie Tijink. ‘Ze krijgen een duwtje in de rug en doen weer mee
in de samenleving. En als het even kan maken ze hierna de opstap naar een gewone baan.’
Annemarie startte in december 2014 met dit
participatieproject. Na een paar jaar pionieren waren de
resultaten zo goed dat de gemeente het DOC aanwees als
algemene voorziening. Annemarie: ‘De wijkteams van de
gemeente, maar ook partners als Humanitas, Trajectum, RIBW
en Aveleijn kunnen mensen met een ondersteuningsvraag
nu rechtstreeks doorsturen naar het DOC. Dat werkt heel
laagdrempelig, een indicatie of verwijzing is niet nodig.’

Vrijwilligers-met-ondersteuning
Bij het DOC is nu plek voor tien vrijwilligers per dagdeel, maar
dat worden er mogelijk meer. Wat opvalt is dat de meeste

dingen die spelen in iemands leven
makkelijker bespreekbaar maken. Met een
of twee keer per week een bezoek aan huis,
helpen we mensen echt vooruit.’

‘Het werkt heel
laagdrempelig, een
indicatie of verwijzing
is niet nodig’
Taal van de straat

mensen die hier als vrijwilliger-met-ondersteuning werken
psychiatrische problemen hebben, vaak in combinatie met
verslaving. Ook werken er mensen die door gebeurtenissen
uit het verleden geen normale baan kunnen uitoefenen,
bijvoorbeeld omdat ze in detentie hebben gezeten of door
(psychische) ziekte tijdelijk arbeidsongeschikt zijn.

Annemarie realiseert zich dat het werken binnen het
DOC iets anders vraagt van medewerkers dan het werken
binnen andere participatieprojecten van Estinea. ‘Ik was al
vertrouwd met deze doelgroep, omdat ik eerder bij het Leger
des Heils werkte. Ook mijn collega Dorien Smit is door de wol
geverfd. Dorien: ‘Het kan hier gebeuren dat iemand met een
alcoholroes een flinke discussie aangaat met een andere
vrijwilliger. Dat kan soms echt spannend zijn en dan moet je
er wel staan. Je moet de taal van de straat kunnen spreken.’

Complexe problemen

Passie voor dieren

Annemarie: ‘Vaak is er sprake van complexe problemen.
Een aantal mensen begeleiden we daarom ook thuis. Het
vertrouwen en wederzijdse respect is er door het samen
werken binnen het DOC al. Daardoor kun je ook andere

Naast een aantal katten en konijnen zitten in het
opvangcentrum voornamelijk grote honden, zoals staffords,
bulldogs en herders. Dorien: ‘Dit zijn honden die een heel
zelfverzekerde en consequente benadering nodig hebben.
Daar moet je als begeleider ook mee om weten te gaan.
En de vrijwilligers die hier werken moeten ook enige
verantwoordelijkheid aankunnen en een passie hebben voor
dieren.’ Voor vrijwilliger Els Moes geldt dat zeer zeker: ‘Dit is
waar ik ’s morgens voor opsta. Die dieren betekenen alles
voor me. Ik heb mijn leven door het werken hier echt een

andere richting kunnen geven. Ik wil niet terug naar mijn
oude leven. Als je daar echt uit wilt, dan kan dat dus!’

Volop ideeën
Op dit moment komen de vrijwilligers alleen ’s ochtends
naar het DOC, maar een aantal mensen zou ook graag
’s middags komen. Annemarie: ‘De werkzaamheden zijn nu
vooral gericht op het schoonmaken en onderhouden van
de dierenverblijven en wandelen. Voor andere zaken, zoals
verrijkingsactiviteiten met de honden of het trainen met
een parcours waardoor de honden minder stress hebben,
is simpelweg geen tijd. We zouden ook de voeding voor de
dieren kunnen klaarmaken en meer kunnen doen met de
groentetuin, het onderhoud buiten het gebouw en de winkel
hier. Ideeën voor activiteiten zijn er genoeg, we kunnen bij
het DOC nog volop bouwen.’

Marieke Wichern, beleidsmedewerker van de gemeente Enschede, is nauw bij het DOC betrokken. Ze is blij dat Estinea
het werken binnen deze algemene voorziening zo organiseert dat de vrijwilligers-met-ondersteuning het goed kunnen
verrichten: ‘Deze medewerkers kunnen daardoor werk doen dat er echt toe doet. Dat is voor ieder mens belangrijk.
Het past bovendien bij het uitgangspunt van de Wmo dat gemeenten mensen in staat stellen volwaardig mee te doen.
Enschede heeft daarom ook besloten voor dit type algemene voorzieningen, dus het bieden van ondersteuning bij
het doen van vrijwilligerswerk, geen eigen bijdrage te vragen. Dit was vroeger wel zo. We maken het zo toegankelijk
mogelijk. Mensen kunnen zélf hun ondersteuning vinden, zonder de extra drempel van een indicatie en zonder de
ondersteuningsvraag zwaarder te maken dan nodig is. Aankloppen bij de wijkteams voor wat hulp bij het zoeken mag
overigens nog steeds!’
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ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT

Balansboek voor Dylan Walink

‘Hij haalt nu uit
de dag wat er in zit’
Dylan Walink is 15 jaar. Sinds twee jaar woont hij aan de Slaadreef in Aalten.
Dylan is ernstig meervoudig beperkt door een zeldzame aandoening
waarvan wereldwijd slechts enkele gevallen bekend zijn. Zijn ziektebeeld
is erg onvoorspelbaar. Voor zijn ouders en begeleiders brengt dat veel
onzekerheid met zich mee. Moeder Marije en vader Han: ‘Dylan was een
tijd ziek geweest, daarna bleef hij maar moe. We wilden weten hoe we hem
konden helpen om zijn energie zo goed mogelijk te verdelen. Die zoektocht
zijn we als ouders en begeleiders samen aangegaan.’
‘Dylan kan zelf niet aangeven of hij
moe is en waarom,’ vertelt persoonlijk
begeleider Mayke Schoppers. ‘Maar we
merkten dat hij ontzettend veel sliep.
De vraag was: slaapt hij omdat hij niet
geprikkeld wordt? Is het verveling?
Of overvragen we hem juist?’
Carine Prinsen, Dylans begeleider bij de
dagbesteding, had dezelfde ervaring:
‘We twijfelden vaak of we hem moesten
prikkelen of juist met rust moesten
laten.’

Alert
Mayke schakelde gedragskundige
Lot de Swart in. Lot zag dat Dylan
veel baat zou kunnen hebben bij het
balansboek dat ze ontwikkeld heeft.
‘Een balansboek is er speciaal voor
cliënten die vaak slaperig zijn, of die
juist snel schrikken of gespannen zijn.
Om te kunnen leren en de wereld op
een positieve manier te kunnen ervaren
is het belangrijk dat je goed alert en
wakker bent. In het balansboek staan
tips hoe we Dylan kunnen helpen om
vaker en langer goed alert en gericht
actief te zijn.’
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Ruimte bieden
Mayke en Carine hebben in de
dagelijkse praktijk veel baat bij het
balansboek. Mayke: ‘We hebben Dylan
zo goed leren kennen, dat we hem
ruimte kunnen bieden en dingen met
een gerust hart uit kunnen proberen.
We weten nu bijvoorbeeld dat hij
’s avonds veel alerter is. Dus laten
we hem ’s ochtends langer slapen en
dagen we hem ’s avonds meer uit.
We weten ook hoe we hem het beste
wakker kunnen maken en hoeveel
verwerkingstijd hij nodig heeft als je
hem iets vraagt of aanbiedt. En we
weten nu dat hij veel aangeeft met zijn
ogen, vooral bij zijn moeder.’ Carine:
‘In het balansboek staat ook met welke
activiteiten we Dylan kunnen stimuleren
en welk programma het beste bij
hem past. Doordat iedereen hem op
dezelfde manier benadert en met hem
communiceert, helpen we Dylan om in
balans te blijven.’

Houvast
Ook Dylans ouders zijn heel blij dat dit
balansboek tot stand gekomen is: ‘Het

geeft ons
rust dat alles
zó uitgebreid
onderzocht
is. We weten nu
zeker dat Dylan alles
uit de dag haalt wat
er voor hem in zit. Op dit
moment verblijft Dylan tijdelijk
in revalidatiecentrum Roessingh
in Enschede. Hier kijken ze of hij met
behulp van fysiotherapie en logopedie
weer op zijn oude functioneringsniveau
kan komen. Ook voor de therapeuten
in het revalidatiecentrum is het
balansboek waardevol. Er staat
duidelijk in wie Dylan is, waar hij op
reageert en hoe we hem moeten
benaderen. Omgedraaid krijgen we
in het revalidatiecentrum ook weer
waardevolle informatie, die we aan het
balansboek kunnen toevoegen. Het
is natuurlijk nooit af, want Dylan blijft
zich ontwikkelen. Maar het balansboek
geeft iedereen die betrokken is, wel
houvast. Zo kunnen we Dylan helpen
om zoveel mogelijk zichzelf te zijn.’

Balansboek in het kort
Het maken van een balansboek is een traject van zes tot
acht maanden. In die periode wordt een cliënt intensief
geobserveerd door een gedragskundige, si-therapeut
(sensorische integratie) en communicatiemedewerker.
Met behulp van videobeelden wordt zoveel mogelijk
informatie vastgelegd. Daarnaast zijn ouders en
begeleiders de belangrijkste informatiebron.

hoe de cliënt prikkels uit zijn omgeving verwerkt en wat
nodig is om prikkels zo prettig mogelijk af te stemmen
op de cliënt. De communicatiemedewerker brengt de
communicatieve mogelijkheden van de cliënt in kaart.
Wat begrijpt hij en wat heeft hij nodig om zelf iets
duidelijk te kunnen maken?

Begeleidingsadviezen
Onderzoek
De gedragskundige maakt een persoonsbeeld van
de cliënt. Hierin is beschreven hoe de cliënt de wereld
ervaart, wat zijn sociaal-emotionele en cognitieve
niveau is, hoe hij lichamelijk functioneert en wat zijn
karaktereigenschappen zijn. De si-therapeut onderzoekt

De ervaringen van ouders en begeleiders, en de
adviezen van de gedragskundige, si-therapeut en
communicatiemedewerker worden opgenomen in het
balansboek. Inclusief begeleidingsadviezen en afspraken
over hoe de cliënt door iedereen eenduidig kan worden
benaderd en ondersteund, zodat hij goed alert is.
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Stichting Vrienden realiseert
‘Open mijn wereld’
Filmpje
Met de oogbesturingscomputers en vloerprojectoren
maakt Estinea de wereld van mensen met een ernstige
meervoudige beperking letterlijk groter. Wilt u met eigen
ogen zien hoe? Ronald te Winkel en zijn ouders, Daphne
Lantink en begeleidster Silke Lensink laten het zien en
vertellen erover in een filmpje dat Stichting Vrienden liet
maken. Het filmpje is te zien op de nieuwe website van
Stichting Vrienden: www.vriendenvanestinea.nl.

Delen
De computers met oogbesturing en vloerprojectoren zijn
op alle locaties van Estinea in de Achterhoek en Twente te
gebruiken. Maar Estinea stelt de systemen ook beschikbaar
voor bijvoorbeeld organisaties in de ouderenzorg en
scholen in het speciaal onderwijs. Zo profiteren nog meer
mensen met een beperking en hun omgeving van ‘Open
mijn wereld’.
Ruim een jaar was Milan het gezicht van de
wervingscampagne ‘Open mijn Wereld’. Donderdag
24 maart nam hij samen met raad van bestuur Beatrijs
van Riessen een cheque ter waarde van € 132.500,- in
ontvangst van Martin Veldhuizen, voorzitter van Stichting
Vrienden van Estinea. Met het bedrag heeft Estinea vijf
computers met oogbesturing en vijf vloerprojectoren
aangeschaft. Die zijn inmiddels volop in gebruik.
De oogbesturingscomputers en vloerprojectoren zijn
bedoeld voor mensen met een ernstige meervoudige
beperking. Zij kunnen hiermee spelenderwijs vaardigheden
ontwikkelen die hen helpen beter te bewegen, effectiever te
communiceren en contact te maken met anderen.

Actiever
‘Milan heeft er veel baat bij dat hij regelmatig gebruik kan
maken van het oogbesturingssysteem,’ vertelt zijn moeder
Lianne Luiten. ‘Hij kijkt bijvoorbeeld naar een plaatje, dat
steeds op een andere plek op het scherm verschijnt. Als
hij gericht naar dat plaatje kijkt, verdwijnt het. Doordat hij
verschillende spellen kan spelen, ervaart hij steeds opnieuw
dat hij met zijn ogen iets kan veranderen. Ik merk dat hij
daar ook op andere momenten iets mee doet. Hij geeft
actiever aan wat hij wil of als hij het ergens niet mee eens is.’

Theo Bussink is sinds 1 januari 2016
voorzitter van de raad van toezicht (rvt)
van Estinea. Tegelijk met zijn aanstelling
traden ook drie nieuwe leden toe. De
voltallige rvt telt nu zes leden, die zich
met veelzijdige kennis, visie en elan
inzetten voor de verdere ontwikkeling
van Estinea.

Gastcolumn

Raden maar
In publicaties van Estinea is regelmatig iets te lezen over de
cliëntenraad, de ondernemingsraad en de raad van bestuur.
Over de raad van toezicht wordt, in ieder geval naar buiten
toe, minder gerept. Dat hoort eigenlijk ook wel bij de rol van
deze raad: toezien op en adviseren over de besturing van
Estinea. Dat werk vindt vooral plaats tijdens overleg met de
bestuurder en de managers en is dus voor weinigen zichtbaar
en merkbaar.

toezichthouders in
ons midden, die naast
wat ze kunnen ook belangrijk
zijn om wie ze kennen. Wat mij persoonlijk aanspreekt is het
enorme enthousiasme waarmee zij hun werk doen. Samen
met de andere drie rvt-leden delen zij hun kennis over en
ervaringen met bedrijven, instellingen en overheden, zodat
Estinea het contact met haar omgeving versterkt.

Gevoel bij de praktijk

Daden

Gelukkig nemen leden van de rvt steeds vaker deel aan een
overleg met de cliëntenraad of de ondernemingsraad, of we
zijn bij een personeelsbijeenkomst. Ook gaan we geregeld
en met veel plezier op werkbezoek, waarbij we praten met
cliënten en medewerkers van Estinea. Zo krijgen we als
raadsleden vragenderwijs gevoel bij de praktijk van alle dag.
Dat is immers waar het allemaal om draait en wat er toe
doet.

Er is dus veel raad binnen Estinea, maar gelukkig nog meer
daad. Dat spreekt mij als aanhanger van een Rotterdamse
voetclub erg aan: ‘geen woorden maar daden’. Nu hoeft
Estinea geen kampioen te worden, maar we willen wél graag
de beste zijn. Vooral door te doen kunnen we iets betekenen
voor cliënten. En de raad van toezicht dan? Laat die maar de
juiste vragen stellen en waar mogelijk goede adviezen geven
over de besturing. Want ‘raden’, dát is de kracht van de rvt in de juiste zin van het woord natuurlijk*.

Kunnen en kennen
Hartverwarmend
Voorzitter Martin Veldhuizen en fondsenwerver
Gerrit van Veen zijn er trots op dat Stichting
Vrienden in iets meer dan een jaar tijd zorgproject
‘Open mijn wereld’ heeft weten te realiseren. ‘Heel
veel fondsen en sponsoren hebben een belangrijke
financiële bijdrage geleverd, zoals het Kansfonds,
Rabobank, Nuts Ohra, Stiftung Ostermann en
Van Dusseldorp–kinderfonds. Maar ook de vele
bijdragen die we hebben ontvangen van cliënten,
familie, medewerkers en vrienden van Estinea
waren hartverwarmend. De acties die werden
bedacht om geld in te zamelen voor ‘Open mijn
wereld’ leverden mooie bedragen op. We hebben
laten zien dat we met elkaar tot heel veel in staat
zijn en oog hebben voor deze bijzondere groep
mensen in onze samenleving. Onze dank aan
iedereen die heeft bijgedragen is groot!’

Begin dit jaar is de rvt voorzien van nieuw ‘toezichtbloed’.
Inge Nieuwenhuis-Krabbenborg, Gert Ranter en Richard
Berenschot namen de plaatsen in van Nol Nijhof en
Wim van Gelder. Overigens gebeurde dit met de volledige
instemming van de genoemde raden, die allemaal betrokken
waren bij het selectieproces. We hebben nu drie jongere

*Raden (volgens Van Dale): raad geven, aanraden,
vermoeden/gissen/oplossen…

Reageren? Of zelf een keer het gastcolumn
schrijven? Mail dan naar communicatie@estinea.nl

Ook vriend worden? Kijk dan op
www.vriendenvanestinea.nl

V.l.n.r. Richard Berenschot, Gert Ranter, Inge Nieuwenhuis, Willem Romijn, Celeste Wilderom en Theo Bussink
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Toen ik nog
klein was…

Cliënten vertellen:
STEFANIE: kreeg ik een slagroomtaart voor mijn
HARMIEN: keek ik al naar voetbal

verjaardag

KARIN: dronk ik als de visite weg was de restjes
BRAM: ging ik naar het bos met

uit de glaasjes

papa, mama en de hond

CORINNE: knikkerde ik met

FRANK: keek ik kinderprogramma’s op tv

mijn broer

TESSA: was ik een badmuts, want ik had geen haren op mijn
ELLEN: jatte ik snoepjes uit de snoeppot

hoofd

stiekem gerookt
leren fietsen

HANNIE: knuffelde ik met mijn moeder

NICOLE: vond ik school eng

JAN: kleurde ik graag op school

BERT: gingen we naar Noorwegen met de auto op de boot

HANNEKE: hield ik al van zwemmen

mijn ouders nog

JAN: puzzelde ik

JANTINE: speelde ik met mijn zusjes

BERNARD: leefden

MARLOES: wilde ik altijd voetballen

MAAYKE:

ANGELA: leerde ik lopen met een kerstbal in mijn

MAARTEN: had ik met mijn moeder de slappe lach over de gekste dingen

RENE: moest ik naar het ziekenhuis

MELANIE: sprong ik met mijn broertje op het konijnenhok

speelde ik het liefst spelletjes

RHODÉ:

NORMAN: was ik bang

CARLA: ging ik belletje drukken en gauw wegrennen

MARTINE: at ik pannenkoeken en patat

NICKY: gooide ik de bril weg van mijn vader

met de bal

REGIEN: kroop ik stiekem tussen de koeien

MARGRET: hielp ik met klusjes in huis

gingen we vaak naar de speeltuin

JOLANDA: knuffelde ik met

HAN: woonde ik op de boer bij vader en moeder

zat ik achter de bank te spelen met mijn barbies
voor kippen

DIKE: ben ik naar de kinderboerderij geweest

GERDA: mocht ik bij mama in bed

FREDDIE: was ik ondeugend en dat ben ik nu nog steeds!

onze hond

hand

DINANT: heb ik

MICHEL: ben ik met de skelter helemaal naar Zelhem

DAFNE: ging ik naar de camping

gereden

RENÉ: heb ik

AD: droomde ik nog niet over trouwen

WIEBE: wilde ik cowboy worden

BAS: speelde ik

BERT: waren mijn ouders mij een keer kwijt...
TIM: heb ik een klein geitje laten zwemmen

ALBERT:
HENK: was

papa er nog JASPER: zat ik op school in Ommen TOM: ging ik met mijn billen over de grond om een bezem na te doen BRAM:
RENÉ: gooide ik sneeuwballen op de kleuterschool

speelde ik met mijn beste vriendjes
SANDRA: had ik nog geen zorgen
naar opa en oma

INGE: speelde ik met poppen

WENDY: lag ik een keer in het ziekenhuis

KARIN: was ik heel erg ondeugend
naar de Zwarte Cross met mijn vader

ik graag

JANNIE: moest ik leren lopen

GUUS: ging ik binnen of op straat tollen

ALEXANDER: hing ik aan de wasbak

BENNO: bakte mama oliebollen

ANITA: sprong ik touwtje

NENA: werd ik
TOM: ging ik

THEO: spölde ik met de bal van den buurjongen

RIA: deed ik de was voor mijn moeder

RENATE: wilde ik gewoon bij mijn familie wonen

EVELIEN: ging ik graag

ELVIRA: speelde ik in de zandbak

MIRA: woog ik net zoveel als een pak suiker

ILONKA: speelde ik met paardenspullen
ging ik in de draaimolen

MARLOES: speelde ik met knuffels

PETRA: zat ik in een kinderwagentje

eerste bij een sponsorloop van school

PAULA: hield ik van dansen en muziek

BRIGITTA: speelde ik met poppen

JUVENTA: was ik altijd ziek

ILSE: maakte ik grapjes met mijn opa

JANNIE:

DAAN: schommelde

PATRICK: mocht ik nog alles

MARIJE:

maakte ik muziek WALTER: hield ik erg van zachte spekjes TENNY: speelde ik met blokken MARCO: maakte ik alle snoeren van
de tv kapot
kunstgebit

LULJETA: ging ik breien mijn moeder
WIM: zat ik op school

REGIEN: heb ik stiekem mijn vlechtjes afgeknipt

LINDA: speelde ik met mooi weer buiten

YVONNE: had ik nog geen

JELLE: werd ik door een muis in mijn oor gebeten!
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