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“PRAAT NIET OVER 
ONS, MAAR MET ONS”  
Dat is het motto van team 
Samen Sterk: een groep van 
gemotiveerde mensen met een 
beperking die bij Estinea wonen 
of werken. Zij zetten hun eigen 
levenservaring in om andere 
mensen of organisaties te onder
steunen. Teamleden Vincent Kiers 
en Barbara Poelstra vertellen. 

Vincent: “We gaan naar scholen en 
gemeentes en vertellen over onze beperking. 
Mensen kennen vaak niet iemand met een 
beperking, er is vaak onwetendheid.”  

Barbara: “Mensen vragen de gekste dingen: 
‘Kun je wel autorijden? Mag je trouwen? 
Verdien je wel geld?’”

Vincent: “Iemand zei een keer: ‘Meneer, u 
ziet er niet uit als iemand die autisme heeft’. 
Nee, je kunt het niet aan mijn gezicht zien!”

Barbara: “Wat ik over mezelf vertel? Ik zeg 
vaak dat ik ben wie ik ben. Een vrouw van 
44 met een licht verstandelijke beperking. 
Ik hou van borduren en tekenen. Ik kan 
gewoon denken, ben wel eens boos. En doe 
de dingen in mijn eigen tempo.” 

Vincent: “Ik heb geworsteld met dat 
ik autisme heb, maar heb inmiddels 
geaccepteerd hoe ik ben. Ik doe graag mijn 
eigen ding, hou van schrijven en gamen. 
Contacten onderhouden vind ik lastig. Dat 
blijft frustrerend! Soms heb ik een hoofd vol 
confetti, dan zijn er zoveel dingen die ik wil 
vertellen dat ik de draad kwijtraak.” 

Vincent: “Er ligt vaak nadruk op wat we 
niet kunnen. Wij vertellen juist wat we wél 
kunnen.”

Barbara: “En wat ons kan helpen, 
bijvoorbeeld dat de taal in brieven van 
instanties begrijpelijker wordt.”  

Vincent: “Doordat wij vertellen wie we zijn, 
leren mensen ons kennen. En wij hen. Praat 
niet over ons, maar met ons.”
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Over Estinea
Estinea ondersteunt zo’n 
950 mensen met een 
(verstandelijke) beperking 
in de Achterhoek en Twente. 
Ruim 925 medewerkers en 
zo’n 425 vrijwilligers zetten 
zich dagelijks in voor hun 
levensgeluk. Daarbij werken 
we vanuit de overtuiging dat 
iedereen  met steun van 
anderen  mee kan doen in 
de samenleving. Wij helpen 
mensen om hun eigen keuzes 
te maken en het beste uit 
zichzelf te halen. Dat doen we 
met hart en ziel, elke dag weer.

Colofon
Dit magazine is een uitgave 
van Estinea, Herenstraat 21, 
Aalten. Vormgeving: Einder 
Communicatie. Fotografie: 
John Voermans, Annabel 
Jeuring. Tekst: Estinea. 
Copyright bij de uitgever. 
Alle rechten voorbehouden. 
Artikelen delen mag met 
toestemming van Estinea, 
communicatie@estinea.nl.



WONEN BIJ ESTINEA, 
OP JOUW MANIER
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Alexander: “Ik vind het heel fijn om 
hier te wonen. Ik ben vaak op mijn 
balkon en daar is altijd wat te zien. 
Ik zie bijvoorbeeld bussen rijden en 
kinderen voeren de eendjes die in 
de vijver zwemmen. En mijn werk 
en de winkels zijn dichtbij. Zo kan 
ik lopend boodschappen doen.”
In het appartement van Alexander 
vult een grote open kast de ruimte. 
Daarin staan allerlei reisboeken, 
cd’s en foto lijstjes. Een leesstoel 
staat voor het raam. Naast de stoel 
staat een trommel uit ZuidAfrika. 
“Mijn leven zit in deze kast. Die 
trommel  dat heet een tomtom  
komt uit ZuidAfrika en hebben 
mijn ouders mee  genomen. Ik heb 
daar even  gewoond toen ik klein 
was. Ik hou van reizen, ben naar 
Schotland, Zuid Afrika en Amerika 
geweest. En ik hou van trommelen. 
Ik speelde in de fanfare.”
Op tafel ligt een ‘takenlijst’. “Daarop  

staan dingen die 
ik moet doen, 
bijvoor beeld 
schone kleren 
klaar leggen en 
afwassen. Als ik 
iets gedaan heb, 
zet ik een kruisje. De begeleiders 
hebben deze lijst gemaakt voor mij. 
Ik weet nu precies wat ik moet doen 
en dat geeft mij rust.”
“De begeleiders helpen mij met dit 
soort dingen. Maar ook als ik ergens 
mee zit. Dan bespreken we dat. 
Daardoor kan ik het makkelijker los
laten. Ze hebben ook geholpen met 
werk vinden dat bij mij past. Ik maak 
nu dingen van hout. Dat vind ik leuk.” 
“Ik doe hier wat ik fijn vind: werken, 
lezen, naar de bieb gaan, samen 
 koffiedrinken en eten. Gezellig met 
medebewoners. En ik ben omringd 
met mijn boeken en herinneringen. 
Het is echt mijn thuis.”  

Een eigen plek om 
te wonen, dichtbij 
familie en vrienden. 
Bij Estinea kun je 
wonen met onder
steuning die jij nodig 
hebt. Onze woon
locaties liggen in een 
woon wijk, of aan de 
rand van een dorp of 
stad. In Twente heb
ben we zes woon
locaties. Op pagina 
6 vind je hier meer 
informatie over. 

   Kijk ook eens op 
estinea.nl, ook 
voor wonen in 
de Achterhoek 
of neem contact   
met ons op via: 
088 - 49 50 210.

ZO 
WOON 
IK  
Thuis is waar je je fijn voelt, jezelf 
kunt zijn. Alexander Kemperink (52) 
woont op de Bosuilstraat in Enschede. 
Hij heeft een eigen appartement, 
maar de gezelligheid van zijn 
medebewoners is altijd dichtbij. 
Wat maakt zijn huis nu zijn thuis? 

wonen bij Estinea

“IK DOE 
HIER WAT 

IK FIJN 
VIND” 



Frank van der Zee (55) 
heeft een liefdevolle en 
betrokken familie, maar 
zijn ouders kunnen hem 

niet de ondersteuning 
bieden die hij nodig 

heeft. Ambulant 
begeleider Brenda Pape 
begeleidt Frank één keer 

in de week. Frank en 
Brenda vertellen hoe die 

tijd samen eruitziet.

vult Frank aan. “Brenda vertaalt soms wat de dokter zegt. 
Dat is niet altijd nodig, want ik heb mijn huisarts gevraagd 
om dingen duidelijk uit te leggen en om niet te veel informatie 
tegelijk te geven. Dat doet hij nu.”

Frank voert zelf de regie over de begeleiding
Brenda: “Frank geeft zelf aan wat hij nodig heeft. Hij heeft nu 
wat meer zorg nodig dan vroeger, hierdoor kan hij ook wat 
minder aan en dat geeft hem veel onrust.” Hij kan minder aan 
dan vroeger en dat geeft hem veel onrust.”

Frank beaamt dat. “Ik kan inderdaad wat minder dan voorheen. 
Vroeger was ik actief in de politiek. Ik liep zelfs een dag mee met 
de SP. Maar ik kreeg daar zoveel informatie dat ik er uiteindelijk 
mee stopte. Nu vermaak ik me vooral met het maken van 
abstracte kunst. Ik teken en schilder en ga naar de dagbesteding. 
Wat er zou gebeuren als er geen ambulante begeleiding zou 
zijn? Dan zou ik mezelf waarschijnlijk gaan verwaarlozen. 
Daarom ben ik blij met mijn begeleiders. En mijn familie ook.”

Brenda: “Ik rijd altijd op mijn fiets naar Frank toe en dan kijken 
we samen waar hij ondersteuning bij nodig heeft. Dat verschilt 
per keer, maar het is vaste prik dat we op vrijdag samen 
boodschappen doen en koken.”
“In 2018 woog ik 122 kilo”, vertelt Frank. “Sinds we samen 
boodschappen doen en koken ben ik afgevallen tot 106 kilo. 
Ik vind het nu veel makkelijker om verleidingen in de supermarkt 
te weerstaan. We halen evengoed wel wat lekkers voor het 
weekend, maar nu eet ik daar gewoon minder van.”

Samen naar de huisarts, de tandarts en de diëtiste  
Brenda: “Frank heeft autisme. Door een vaste route in de super
markt te nemen en structuur aan te brengen in het boodschappen 
doen en koken, lukt het Frank goed om gezonder te eten. Heel 
mooi, want hij heeft diabetes en zijn klachten zijn sindsdien 
verminderd. Voor zijn diabetes gaan we ook samen naar de 
diëtiste. En erna leg ik de informatie waar nodig nog een keer 
uit of we zoeken het samen op. Ook dat hoort bij begeleiding.”
“En we gaan ook samen naar de dokter en de tandarts”, 
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Je hebt een eigen woning of 
woont nog bij je ouders. Je leidt 
je eigen leven, maar soms heb 
je hier even of voor langere tijd 
wat professionele begeleiding 
bij nodig. Bijvoorbeeld om 
een fijn dagritme te vinden, 
je huis op orde te houden of 
informatie van organisaties 
beter te begrijpen. 

Estinea kan je hierbij onder
steunen. Er komt dan een 
begeleider bij jou thuis of, jullie 
spreken ergens anders af. 

Dat kan overdag zijn, maar ook 
’s avonds of in het weekend. 
Soms is een uurtje begeleiding 
in de week al genoeg. 

Meer weten? 
Kijk op Estinea.nl of 
bel 088 - 4950210

 Scan de QR code voor 
een video over hulp thuis.

“IK BEN BLIJ MET 
MIJN BEGELEIDERS.”

FRANK KRIJGT 
AMBULANTE 
ONDERSTEUNING 

OVER HULP 
THUIS

6 ambulante ondersteuning bij Estinea



WERKEN BIJ ESTINEA

Estinea kan je op verschillende 
manieren begeleiden naar en bij 
werk. En je leren wat nodig is om te 
werken. 

•   Je kunt op een werk en 
activiteitenlocatie van Estinea 
werken. Je doet hier bijvoorbeeld 
productiewerk, werk in de keuken 
of je werkt in een atelier of 
cadeauwinkel van Estinea. Er is 
altijd een begeleider aanwezig 
om je hierbij te helpen. 

•   Je kunt samen met anderen bij 
een bedrijf werken. Hier is altijd 
een begeleider van Estinea bij. 

•   Je kunt zelfstandig bij een bedrijf 
werken en krijgt dan af en toe 
begeleiding van Estinea. Je werkt 
bijvoorbeeld in een bibliotheek, 
winkel of zorgcentrum. 

 Neem contact  
met ons op via:  
088 - 49 50 210. 

“BAKKEN MAAKT 
ME RUSTIG” 

“HET MOOISTE? JE MAAKT 
ECHT IETS MET JE HANDEN”
Appels schillen, deeg uitrollen 
en kristalsuiker afwegen. 
Bloem ligt op het werkblad… 
Welkom op het werk van 
Nicole Tunderman (30). 
Ze bakt met veel plezier 
bij Katoen, cadeau winkel 
en bakkerij van Estinea in 
Enschede. Wat betekent 
dit werk voor haar?

“Yes, het is weer donderdag!” roept 
Nicole. Dé dag in de week dat ze 
appel   taart gaat maken bij Katoen. 
De taarten gaan naar restau rants in de 
buurt en ook parti cu lieren kunnen hier 
een taart bestellen. In de keuken zet ze 
alle ingrediënten klaar. Uit haar hoofd 
vertelt ze wat er in de appel taart gaat: 
“50 gram custard, 100 gram rozijnen, 
1200 gram appels, 2 theelepels kaneel 
en 60 gram kristal suiker.” Het schort 
gaat om, de handschoentjes aan. 

Op de tablet die voor haar op het 
werkblad ligt, opent ze MijnEigenPlan, 
de app waarin ze het stappen plan voor 

het maken van een appel taart vindt. 
Met plaatjes en tekst. 

‘Dat smaakt goed!’
“Het leukste om te doen vind ik de 
 appels schillen en het deeg uitrollen. 
Het minst leuke? De klokhuizen en schillen 
in de prullen bak doen. Dat plakt zo!” 
In de zes jaar dat ze bij Katoen werkt, 
heeft ze zich verder ontwikkeld. “Ik heb 
stap voor stap geleerd hoe ik een appel
taart moet bakken, eerst samen met 
een vrijwilliger en nu kan ik het helemaal 
alleen. Ik ben zelfstandiger geworden 
en dat geeft me meer zelf vertrouwen.” 

Haar begeleider  Illse Boel vult aan: 
“Ik bied  Nicole nabij heid, maar neem 
niet over. Bij vragen stel ik  bij voorbeeld 
weder vragen om de oplossing vanuit 
haar zelf te laten komen. En dat gaat 
hartstikke goed.”
Haar werk betekent veel voor Nicole. 
“Ik vind het leuk om iets te maken,  bezig 
te zijn met mijn handen. Het maakt me 
rustig. En je ziet meteen  resultaat. Als 
de taart de oven in gaat en je ziet dat 
het echt een taart wordt, maakt me dat 
blij! En natuurlijk als de mensen de taart 
kopen en zeggen ‘dat smaakt goed!’”

8 9werk en activiteiten bij Estinea



DIEREN-
OPVANGCENTRUM 

Hou je van dieren verzorgen? 
En hard werken? 

Dieren opvang centrum Enschede vangt 
honden en katten op. 

Maar ook konijnen en vogels.
“We maken hokken schoon, laten 
honden uit en trainen ze”, vertelt 

Thijs van Ham. “Je leert bij ons hoe 
je omgaat met dieren en we zorgen 

samen voor een zo fijn mogelijke 
tijd voor de dieren.”

Gavin Baranowski: “Ik kan heel 
goed met de honden overweg. 

Ik vind rust bij de dieren.”

Werken in de 
BIBLIOTHEEK

Kirsten Doek werkt in bibliotheek 
Twekkelerveld: een kleinschalige 

wijkbieb aan de Zonstraat in 
Enschede. De huiskamer van de 

buurt. “Ik help aan de balie, zoek 
boeken op en zet ze weer terug. 

De mensen die hier komen kennen 
we en zij kennen ons ook. Dat is leuk. 

Ik heb direct contact, maak een 
praatje. Door het werk praat ik nu 

veel meer met mensen. 
Dat is gezellig.”

KEUKEN  
VAN  

LEUVELT 
Bij werk en activiteiten ‘Keuken 
van Leuvelt’ in Hengelo doen ze 

niets liever dan bakken en koken.
“We maken taarten en cakes die je 
kunt bestellen” vertelt Dawn Bakker. 

“En op maandag, woensdag 
en vrijdag komen mensen uit de 

buurt bij ons eten. Ik vind het leuk 
hen te ontvangen.”

Leuks en 
lekkers 

BIJ KATOEN
Bij Katoen kun je creatief aan de 
slag! Van appeltaarten en cakes 

bakken tot hout bewerken en 
schilderen. Het kan allemaal bij 

Katoen. En het leuke is dat klanten 
jouw zelfgemaakte producten 

kunnen kopen. Ook doen de mensen 
bij Katoen voor verschillende 

bedrijven in de regio inpak en 
montagewerk.

1110werk & activiteiten bij Estinea
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Silvia Wierink ging een paar jaar 
geleden door een zwarte periode en 
leefde op straat. Dorien Smit is haar 
begeleider en vond een woonplek 
voor haar. Wat hebben ze van 
elkaar geleerd? 

Silvia: “In die donkere periode waren 
er veel mensen die hun hoofd weg
draaiden. Maar Dorien dacht juist: we 
gaan hier een oplossing voor zoeken.” 
Dorien: “Silvia bleef de toekomst voor 
ogen houden en zette haar schouders 
eronder. Uiteindelijk hebben we 
voor haar een studio gevonden, een 
fijne plek, vlakbij haar werk en haar 
kinderen. Als je hart hebt voor iemand, 
dan ga je daar gewoon voor. Silvia is 
een bescheiden vrouw. Ze zal niet zo 
snel hulp vragen. Ikzelf ben eigenlijk 
ook zo. We gaan gewoon door, hoe 
zwaar het ook is. Toch weet ik hoe 
fijn het is om steun te krijgen.” 

Silvia: “Dorien en ik hebben gewoon 
een klik. Vorige zomer stonden we 
samen te dansen bij een foodtruck 
van een zingende bratwurstverkoper, 
zo leuk! Het is gewoon fijn om onder 
mensen te zijn die ik lief heb.” 
Dorien: “Wij leren misschien hetzelfde 
van elkaar: dat je het niet allemaal 
alleen hoeft op te lossen en dat het 
soms helpt als je je wat opent naar 
de ander. Of je nu een beperking 
hebt of niet, we zijn allemaal mensen. 
Niemand is beter of minder dan 
iemand anders. Bij voetbalvereniging 
Sparta in Enschede waar ik mensen 
begeleid, werken we allemaal samen. 
Ik vind het belangrijk dat we zorgen 
voor elkaar en lol hebben. Mijn eigen 
kwetsbaarheden mogen er ook zijn 
en ik voel me gesteund. Accepteer 
gewoon iemand zoals hij is, dan is 
er geen verschil.”

JOUW 
GELUK 
IS MIJN 
GELUK

12 jouw geluk is mijn geluk



 

 
Elke zes weken bespreekt Xavier samen 
met Deniece en de bedrijfs leider van de 
Intertoys hoe het gaat. Deniece: “Xavier 
wil vaak snel en heel veel. Dat gaat 
meestal goed, maar af en toe moet ik 
even op de rem staan. Liever in kleine 
stapjes vooruit dan in één keer teveel. 

En soms help ik hem om iets nieuws uit te 
proberen, zoals achter de kassa staan.” 
Xavier vult aan: “De eerste keer was 
lastig, de tweede keer ging al beter. 
Ik wil eerst leren om beter met drukte 
om te gaan.” 
Zijn werk betekent veel voor Xavier. 
“Ik zit nu lekkerder in mijn vel. Ik heb 
weer een dagritme en onderneem meer. 
En als ik nu thuiskom van mijn werk, voel 
ik me moe maar voldaan, want ik heb iets 
gedaan voor de maatschappij”, vertelt 
Xavier.” Deniece beaamt dat: “Hij is zo 
gegroeid.  Ik ben echt supertrots op hem.”

Xavier Poortman is gek op gamen, lego en Pokémon. De Inter toys 
leek hem dan ook een droomwerkplek. Samen met zijn coach 
Deniece van Poll vroeg hij de speelgoedwinkel in zijn woon-
plaats of hij daar kon werken. En met succes. Inmiddels werkt 
hij er één dag per week en dat betekent veel voor hem.

“Op mijn eerste werkdag verkocht ik gelijk een Mariospel! 
Dat moment vergeet ik nooit meer”, vertelt Xavier. “Ik werk in 
het magazijn, vul de schappen bij en help klanten met vragen. 
Dat vond ik in het begin best spannend. Maar nu praat ik veel 
makkelijker met mensen, zeker als het over games gaat!”
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Cursus Flink! 

“IK DURF  
NU TE 

 ZEGGEN  
WAT IK 
VIND” 

Hoe leer ik mezelf beter kennen? 
En hoe ga ik om met andere 
mensen? Loes Dekkers volgde 
de cursus Flink! Wat heeft het 
haar gebracht? 

De cursus helpt je onder andere inzicht te 
krijgen in je emoties: wat voel je als je boos 
of verdrietig bent? Waar voel je dat in je lijf? 
“We hebben woorden gekoppeld aan de 
emoties die Loes voelde,” vertelt begeleider 
Chantal  Berentsen. 

Loes: “Ik hou nu een emotiedagboek bij.      
Iedere dag schrijf ik iets op over emoties die 
er waren. Het is voor mij fijn om iets van me 
af te schrijven. En ik kan het de begeleiding 
laten lezen om zo te vertellen hoe het met 
me is. Door de cursus durf ik wat vaker te 
zeggen wat ik ergens van vind. Dat geeft 
een goed gevoel.”  

LEREN EN 
ONTWIKKELEN 
Woon of werk je bij Estinea? 
En wil je iets nieuws leren? En zo jezelf 
ontwikkelen? Dan helpt Estinea je 
graag! We organiseren verschillende 
workshops en trainingen. zoals:

• vrienden maken
• gezond eten en bewegen
• veiligheid en hygiëne
• omgaan met autisme

 Wil je meer informatie? 
Mail naar leren@estinea.nl

Xavier leeft op 
van zijn werk

“IK DOE IETS VOOR DE 
MAATSCHAPPIJ”

14 leren en ontwikkelenwerken via Estinea



17

“WE DENKEN 
ALS OUDERS 
MET ELKAAR 

MEE”

16

Als je kind of familielid bij Estinea 
gaat wonen of werken wil je natuurlijk 
betrokken blijven bij hoe dit gaat. 
Hoe ziet die betrokkenheid eruit in 
de praktijk? Jolanda Visscher is 
moeder van Thomas (22) die op de 
Hermesstraat in Hengelo woont. 
Zij vertelt hoe zij dit ervaart.t. 

“Toen mijn schoonmoeder overleed, zei Thomas: 
‘mama, als jullie er niet meer zijn, moet ik ook 
voor mezelf zorgen, hè?’ En daar heeft hij 
begeleiding bij nodig. Nu woont hij drie jaar op 
de Hermesstraat en zegt: ik ben hier helemaal 
gelukkig. Nou, als moeder doet mij dat zoveel! 
Je weet dat er een moment komt dat je je kind los 
moet laten, maar dat blijft lastig. En dat hij daar 
dan zo op z’n plek zit, maakt het wel makkelijker.”

“Dat hij daar zo op z’n plek is, komt ook echt 
door dat we het met z’n allen als ouders en 
begeleiders samen doen. Er is veel contact tussen 
ons als ouders en begeleiders: even een belletje, 
heel informeel. We denken met elkaar mee, in het 
belang van onze kinderen die daar wonen.”

De Hermesstraat is een ouderinitiatief: een groep 
ouders die het initiatief heeft genomen om een 
geschikte woonplek op te zetten waar hun zoon 
of dochter kan wonen.   

Jolanda: “We zitten als ouders regelmatig om de 
tafel met alle bewoners en begeleiders om wensen 
en behoeftes te bespreken en besluiten te nemen. 
Dat gaat over de inrichting van de zorg, de ruimtes 
en de tuin, tot regels afspreken zoals wel of geen 
huisdieren, wel of geen alcohol. Ook voeren we 
wsollicitatie gesprekken als er vacatures voor 
begeleiders zijn.”  

“We hebben natuurlijk ook overleg in de 
individuele ‘driehoek’ zoals dat heet: Thomas, wij 
als ouders en zijn begeleider. Hij is zó gegroeid 
sinds dat hij daar woont. Begeleiders maken ook 
echt gebruik van kennis die wij als ouders hebben 
over onze kinderen. Thomas is gek op alles van 
vier wielen en wilde graag z’n brommerscertificaat 
halen. Dan is er overleg met de huisarts, wij, zijn 
begeleider, het CBR. En nu heeft hij ‘m!”

HOE BEN 
JE BETROKKEN 
BIJ JE KIND OF 
FAMILIELID?

ouders aan het woord



   Kijk voor meer informatie op 
www.estinea.nl. Ook voor 
wonen in de Achterhoek. 
Je kunt ons ook bellen 
via 088 – 49 50 210.

OVER WONEN

WONEN BIJ 
ESTINEA IN TWENTE
Estinea heeft zes woonlocaties 
in Twente. Waar wil jij wonen?

19

Hermesstraat 21a 
in Hengelo

18 appartementen – Park Veldwijk 
– vlakbij het centrum – 24 uurs 
ondersteuning – jongeren –  eigen 
appartement met slaapkamer, 
keukenblok en badkamer – twee 
gezamenlijke ruimtes en een 
gezamenlijke tuin – ouderinitiatief

Ellen Schreur, bewoner: 

“We hebben samen de 5 
kilometer gelopen van de 
marathon van Enschede. 
Zo leuk!”

1

Kalter 4f 
in Haaksbergen

18 appartementen – in het centrum – 24 uurs ondersteuning 
– mix van jong en oud – eigen appartement met slaapkamer, 
keukenblok en badkamer – twee gezamenlijke ruimtes

Yvonne ten Hoopen, bewoner: 

“Je woont lekker rustig en 
onbezorgd. En op jezelf.”
 

2

Bosuilstraat 
in Enschede

25 appartementen – wijk Roombeek – vlakbij het 
centrum  24 uurs ondersteuning – mix van jong en oud 
– eigen appartement met slaapkamer, keukenblok, 
badkamer en balkon – drie gezamenlijke ruimtes 

Sandra ten Oever, bewoner: 

“Ik vind het hier fijn, omdat we leuke 
dingen doen met elkaar en dat vind ik 
altijd gezellig!”

3

CF Klaarstraat 216 
in Enschede

21 appartementen – vlakbij het centrum – 24 uurs 
ondersteuning – mix van jong en oud  eigen 
appartement met slaapkamer, badkamer, keukenblok 
en balkon – twee gezamenlijke ruimtes  

Melanie Fritzsche, bewoner: 

‘’We zijn met z’n allen naar 
Scheveningen geweest, dat was 
hartstikke gezellig. Zo leuk!’’
 

4
’t Bartelinkslaantje 17 
in Hengelo

13 appartementen – aan de rand van 
woonwijk Hasseler Es in natuurlijke 
omgeving – 24 uurs ondersteuning – 
jongvolwassenen – eigen appartement met 
slaapkamer, keukenblok en badkamer, tuin 
of balkon – een gezamenlijke ruimte en tuin 

Saskia ter Welle, begeleider: 

“Er wonen gezellige, actieve 
mensen die onderling 
betrokken zijn.”
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Kneedweg 103 
in Enschede

16 appartementen – vlakbij het centrum – 24 uurs 
onder steuning – mix van jong en oud – eigen 
appartement met slaapkamer, keukenblok en badkamer 
– een gezamenlijke ruimte 

Marie Mulder, bewoner: 

“We drinken gezellig samen op het 
balkon koffie en kleuren kleurplaten in 
met medebewoners”
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Tot ziens bij...
KATOEN  
Cadeauwinkel
en bakkerij
Roomweg 165
Enschede
088 4950 766
katoen@estinea.nl

KEUKEN VAN LEUVELT
Bakkerij en eetkamer

Bartelinkslaantje 19
Hengelo
088 4950 785
keukenvanleuvelt@estinea.nl


