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Werkplezier bij Kokiezier
Bennie Navis weet het nog goed: 31 januari 2017 was zijn eerste werkdag bij 
Kokiezier in Doetinchem. ‘Ik werk sindsdien iedere dinsdag op de kinderboerderij. 
Vanuit mijn woonplaats Silvolde rij ik met mijn eigen auto hier naar toe. Ik werk ook 
nog bij de WAGU (Werk en Activiteiten) in Gendringen. De afwisseling is leuk, want bij 
Kokiezier doe ik heel andere dingen.’

De konijnen, cavia’s, hamsters, eenden en vogels voeren. De hokken van de dieren 
schoonmaken. Buiten de boel vegen en binnen wortels snijden, maiskolven afhalen 
en allerlei materialen opknappen. Bennie vindt het allemaal even leuk. ‘Ik werk hier 
samen met anderen van Estinea en met vrijwilligers van Kokiezier. En weet je wat ook 
zo leuk is? Ik kan de kinderen die hier komen helpen bij het voeren van wortels of 
paprika aan de konijnen. En als er kinderen met hun ouders of opa’s en oma’s naar 
de lammetjes willen kijken, dan ga ik gewoon mee!’

Hier 
ben 
ik.
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Vrijwilliger worden?
Stuur een mail naar info@estinea.nl of bel 088 49 50 500

Vriend worden?
Op www.vriendenvanestinea.nl kunt u online een aanmeldformulier invullen

Als jonge zorgprofessional begon ik met werken in een woonlocatie voor jongeren met een 
beperking. De meesten waren bij binnenkomst ongeveer twaalf jaar. Best een moeilijke 
leeftijd om je vertrouwde omgeving achter je te laten, weg bij je ouders, broertjes en 
zusjes. Toch vonden we het toen normaal om tegen ouders te zeggen: ‘Kom de eerste 
zes weken maar niet langs, zodat uw kind hier kan hechten.’ Ook tijdens mijn stage in de 
jeugdzorg hadden we vooral aandacht voor de individuele jongere en zijn vraag. Er was 
weinig aandacht voor het netwerk.

Leren in de praktijk
Hoezo, tijden veranderen? Nu proberen we juist te kijken naar hoe ouders 100% 
vader of moeder kunnen zijn, ook als hun kind bij ons woont. Ongetwijfeld komt 
deze visie op samen optrekken met ouders en anderen in het netwerk nu ook aan 
bod in de zorgopleidingen. In ieder geval krijgen studenten het mee doordat ze 
al snel werkervaring opdoen in de praktijk. De vaardigheden die zij daar leren, 
nemen ze later mee in het uitoefenen van hun vak.

Aansluiten en contact maken
Als ik erop terugkijk – met de ervaring die ik heb met de opvoeding van mijn 
eigen kinderen – dan vind ik dat we die jongeren destijds ernstig overvraagd 
hebben. Van echt aansluiten en contact maken met het netwerk was geen 
sprake. Onze normen en waarden stonden voorop, wij wisten als professional 
wel wat goed was. Dat we daar nu anders over denken bekent dat we van de 
professional van nu en van de toekomst best veel verwachten. Want juist in 
dat spanningsveld met verschillende belangen en verwachtingen, is het soms 
lastig opereren. Gelukkig zijn we nooit te oud om te leren!

Beatrijs van Riessen 
raad van bestuur Estinea

Jong geleerd 
is oud gedaan? Inhoud
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Nina Sloetjes is 10 jaar en 
waarschijnlijk de jongste 
vrijwilliger bij Estinea! Samen 
met Natascha Krieger steekt 
ze elke donderdagavond de 
handen uit de mouwen bij  
Door Beleving in Beweging.

Nieuw:
Onderwijs-in-zorg

Maaike, Dylan en Milan zijn ernstig 
meervoudig beperkt en kunnen niet 
naar school. Sinds dit schooljaar 
komen de juffen daarom naar hen 
toe. Daar zijn we trots op, want 
ieder kind verdient onderwijs!

Lindsay geniet weer

Lindsay Krooshof zat alleen 
nog maar thuis, ging niet naar 
school en huilde veel. Via de 
huisarts kwam ze bij De Praktijk 
Achterhoek. Met hulp van Marjo 
Curfs, gedragsdeskundige bij 
Estinea, klom ze uit het diepe dal. 
‘Ik weet nu wat ik moet doen als 
ik me down voel.’
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8 Thema 
Professional van 
de toekomst

Eerstejaarsstudenten Esmee van Os 
en Rochelle Meenink doen mee aan 
het maatjesproject bij de Oostervoort. 
Zij leren om écht aan te sluiten bij de 
mensen die zij ondersteunen. En doen zo 
waardevolle werkervaring op voor het 
uitoefenen van hun latere vak. 



Kort nieuws

Nieuwe appartementen Doetinchem
 
In Doetinchem wordt gebouwd aan een nieuwe woonlocatie 
waar Estinea ondersteuning gaat bieden aan mensen met 
een beperking. Er worden 18 appartementen gerealiseerd, 
elk met een eigen voordeur, woonkamer, slaapkamer 
en badkamer met toilet. Daarnaast komen er twee 
gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. De appartementen worden gebouwd door 
wooncorporatie Sité en liggen centraal aan het nieuwe 
Saronixplein. Meer weten over wonen met ondersteuning 
van Estinea in Doetinchem? Neem dan contact op met onze 
coördinatoren intake, telefoon 088 4950210.  

Jaar 2016 online in beeld
We maakten een start met het bieden van jeugdzorg in de Achterhoek en Twente. Werden full partner van 
Prokkel. En behoorden tot de top 3 van beste werkgevers in de gehandicaptenzorg in Nederland. Meer over 
deze en andere ontwikkelingen lees je in ons online ‘Jaar in beeld 2016’ op www.estinea.nl/jaarinbeeld2016

Estinea op eindcongres In voor zorg!

Op welke manier heeft twintig jaar zelfsturing bij Estinea een 
bijdrage geleverd aan het versterken van de eigen regie van 
mensen met een beperking? Ervaringsdeskundige Marcel 
Schamp van Team Samen Sterk vertelde erover tijdens het 
eindcongres In voor zorg! van Vilans. Hij deed dat samen met 
leercoach Clementine Bollen. Nadat Marcel zijn ervaringen 
had gedeeld, vertelden regiomanager Tineke Roelofsen en 
bestuurder Beatrijs van Riessen hoe Estinea de ontwikkeling  
van zelfsturing door de jaren heen succesvol vorm heeft 
gegeven. Het eindcongres was de afsluiting van zeven jaar  
In voor zorg! Het programma heeft meer dan 430 organisaties 
in de langdurige zorg ondersteund bij het inrichten van 
werkprocessen in een sterk veranderende omgeving. 

Team Samen Sterk 
ook in Twente 
Een groep gemotiveerde 
mensen met een beperking 
die vanuit hun eigen 
levenservaring op allerlei 
plekken meepraten 
over hoe mensen met 
een beperking hun talenten 
kunnen inzetten. Dat is Team Samen Sterk. Sinds 
oktober 2015 is het team volop bezig met presentaties, 
trainingen en workshops geven. Binnen Estinea, 
maar ook op scholen, bij andere zorgorganisaties, 
vrijwilligersorganisaties, gemeenten en bedrijven. Overal 
in de Achterhoek gaan zij in gesprek met mensen mét en 
zonder beperking. Daarin zijn de ervaringsdeskundigen 
zo succesvol, dat zij ook in Twente aan de slag willen. 
Inmiddels is een aantal mensen met een beperking 
uit Twente in opleiding tot ervaringsdeskundige. Naar 
verwachting zal Team Samen Sterk daar na de zomer van 
start gaan. 

Schone Was bij FC Trias
De Winterswijkse voetbalvereniging FC Trias en Estinea 
hebben begin februari samen het project Schone 
Was opgezet. Voorzitter Wilterdink van FC Trias: ‘Het 
plan is om in de tweede helft van 2017 een wasserette 
te realiseren waar mensen met een beperking of 
afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding van 
Estinea een waardevolle bijdrage kunnen leveren. 
Zij gaan de verenigingswas van FC Trias verzorgen. 
Geleidelijk aan kan dit worden uitgebreid met andere 
activiteiten rondom sportcomplex ’t Huitinkveld zoals 
groenonderhoud, schoonmaakwerkzaamheden 
of het bijvullen van de voorraad.’ Volgens Herman 
Winkelhorst, participatiecoach bij Estinea, gaat 
het project Schone Was bijdragen aan een sterke 
Winterswijkse gemeenschap. ‘Mensen met een 
beperking kunnen hier een zinvolle bijdrage leveren. 
Maar dit is ook een geweldige plek voor inwoners die 
een werkervaringsplek zoeken of die vrijwilligerswerk 
willen doen. En bijvoorbeeld voor leerlingen uit het 
speciaal onderwijs die een stageplek nodig hebben.’

FC Trias en Estinea ontvingen een aantal mooie 
donaties om hun wens in vervulling te kunnen 
laten gaan. Onder andere uit het Rabobank 
coöperatiefonds Aalten-Winterswijk en uit het 
innovatiefonds Wmo-raad van de gemeente 
Winterswijk.

Nieuw lid raad van toezicht
Jan Mos is in januari toegetreden tot de raad van 
toezicht van Estinea. Mos heeft een loopbaan in 
personeelsmanagement. Tot afgelopen jaar werkte 
hij als directeur Personeel & Organisatie bij het 
internationale bedrijf Vredestein. Daarnaast heeft 
hij ruim twintig jaar ervaring als toezichthouder 
binnen onder andere de cultuursector, het onderwijs 
en de zorg. Met de ervaring en achtergrond van 
Jan Mos beschikt de raad van toezicht over nog 
bredere kennis en werk- en bestuurservaring. De 
raad bestaat nu uit vijf leden: Inge Nieuwenhuis-
Krabbenborg (voorzitter), Willem Romijn, Celeste 
Wilderom, Richard Berenschot en Jan Mos.
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Esmee van Os en Rochelle Meenink zijn in september 2016 
gestart met hun mbo-opleiding verpleegkunde aan het 
Graafschap College in Groenlo. Sinds november doen ze mee 
aan het maatjesproject bij de Oostervoort in Winterswijk, 
een woonlocatie van Estinea voor mensen met een ernstige 
meervoudige beperking. De rest van het studiejaar draaien ze 
hier acht uur per week mee om werkervaring op te doen. Hoe 
is het om, als je nog maar net met je studie bent begonnen, al 
vol in het werk te staan?

Leren door ervaren
Esmee: ‘We zijn door school ingedeeld bij dit maatjesproject 
en ik wist eerlijk gezegd niet zo goed wat ik kon verwachten. 

Maar ik ben positief verrast en vind het heel bijzonder dat 
ik kennis kan maken met deze doelgroep. We zijn allebei 
maatje van twee cliënten en helpen gewoon mee in de zorg 
voor deze cliënten: wassen, aankleden, tanden poetsen. 
Daarnaast doen we elke week iets leuks met hen.’ Rochelle: 
‘We krijgen veel ruimte om zelf dingen op te pakken. Hierdoor 
leer je veel en ervaar je of het werken in de zorg echt iets voor 
je is.’

Contact maken
Bij de start van het maatjesproject liepen Esmee en Rochelle 
vooral mee met begeleiders. Rochelle: ‘In het begin kijk je 
vooral hoe begeleiders het doen. Ik moest ook wennen, want 
wat betekenen de geluidjes die iemand maakt? En hoe kan ik 
iemand het beste benaderen als ik hem ga wassen? Na een 
tijdje ging ik stap voor stap meer dingen zelfstandig doen. 
Dan kom je er achter hoe belangrijk het is om contact te 
maken met een cliënt. Als je geen goed contact hebt, is alles 
lastiger.’

Vijf Olifanten
Volgens begeleider Mariska de Vries is contact kunnen maken 
essentieel in het werken met mensen met een beperking. Bij 
het coachen van studenten maakt ze regelmatig gebruik 
van de methode Vijf Olifanten. Mariska: ‘Hiermee geef ik 
handvaten voor hoe je contact maakt. Dat begint met een 
goede positie innemen ten opzichte van de cliënt en écht 

THEMA: PROFESSIONAL VAN DE TOEKOMST

ThemaProfessional van de toekomst

aandacht hebben voor het gedrag dat iemand laat zien. 
Vervolgens wacht je op een reactie en laat je merken dat je 
signalen van de cliënt hebt gezien, gehoord of gevoeld. Bij 
dat wachten tel je steeds tot ‘vijf olifanten’ zijn langs gesjokt. 
Daaraan ontleent de methode zijn naam.’ 

Uitwisselen
In het maatjesproject coachen professionals studenten, 
maar omgedraaid leren professionals ook van studenten. 
Esmee: ‘Het valt ons op dat ook de vaste begeleiders niet 
alles precies hetzelfde doen. Iedereen heeft zijn eigen 
manier van werken. Daar praten we soms over en dan 
wisselen we tips uit.’ Mariska: ‘Laatst hebben Esmee en 
Rochelle ondersteuningsplannen gelezen en vragen gesteld 
ter verduidelijking. Wij doen veel dingen op routine, maar 
dat doen zij nog niet. Die terugkoppeling is voor ons enorm 
waardevol.’

Andere start
Esmee en Rochelle weten als eerstejaars hun weg al goed 
te vinden, maar het loopt ook wel eens anders. Mariska: 
‘We doen dit maatjesproject al meerdere jaren samen met 
Graafschap College. Soms komt iemand er na een tijdje 
achter dat de zorg toch niks voor hem of haar is. Dat is 
vervelend, maar juist een project als dit geeft studenten de 
kans om al vroeg in hun studie te ervaren of ze zich in dit 
vak verder willen ontwikkelen. Ze leren om te kijken naar de 
wensen van cliënten in plaats van naar het programma van 
hun opleiding. Dat geeft hen een andere start.’

Maatjes
Rochelle en Esmee helpen ’s ochtends meestal mee 
in de zorg, ’s middags is er tijd om iets leuks te doen 
met één cliënt. Rochelle is maatje van Arie van de 
Ven en Alyssa Kubbe. Esmee van Anita van Wensen 
en Ruben Verhoeven. Esmee: ‘Anita vindt het leuk om 
samen iets te gaan drinken in het dorp, om naar de 
kapper te gaan of nagels te lakken. Met Ruben ga ik 
vaak wandelen. Ook zijn ouders vinden het fijn dat 
hij extra aandacht krijgt.’ Rochelle: ‘Alyssa vindt het 
gezellig om samen te kleuren of om ergens een ijsje 
te gaan eten. Arie kijkt het liefst samen televisie of 
we lachen samen om grapjes. Het is bijzonder om zo 
op te trekken met cliënten, je krijgt echt een band.’

Anders kijken, leren 
en doen
De zorg verandert. Hoe het werken in de zorg er in de toekomst precies 
uitziet, weet echter niemand. Bij Estinea investeren we daarom voortdurend 
in samen leren en ontwikkelen. We willen dat de mensen die we ondersteunen 
met veerkracht en eigen regie mee kunnen blijven doen in de samenleving. 
Daarom werken we nauw samen met het onderwijs en investeren we in de 
professionals van de toekomst. Ook onze huidige professionals moedigen we 
aan en faciliteren we, zodat zij blijven leren en klaar zijn voor de toekomst. 
Hoe? Door anders te kijken, anders te leren en anders te doen.
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Studenten van zorgopleidingen in de Achterhoek leren meer 
en meer in de praktijk. Het Graafschap College ontwikkelde 
samen met zorgaanbieders en andere maatschappelijke 
partijen toekomstbestendige vormen van zorgonderwijs. 
Studenten maken vanaf het begin van hun opleiding kennis 
met de zorgvrager. En leren om de regie te nemen over hun 
eigen leervragen. 

Een aantal jaren geleden was er een fors stagetekort in de 
Achterhoek en de jeugdwerkeloosheid was hoog. ‘Dat heeft 
de weg vrij gemaakt voor het ontwikkelen van innovatieve 
vormen van zorgonderwijs,’ vertelt Cisca van der Span, 
projectleider Wijkleercentra en Practicum bij Graafschap 
College. ‘Samen met zorg- en werkgeversorganisaties en 
gemeenten zijn we oplossingen gaan bedenken.’

Ruimte om te leren
Eén van die oplossingen is het maatjesproject (zie pagina 
8 en 9). Cisca: ‘Eerstejaarsstudenten gaan vier tot acht uur 
per week onder schooltijd naar de praktijk. Daar staat het 
contact maken met de cliënt centraal.’ Marlon Heesen, 
opleidingscoördinator bij Estinea, is blij met die ontwikkeling. 
‘Studenten leren niet hoe ze iemand zo snel mogelijk kunnen 
verzorgen, wel hoe ze echt kunnen aansluiten bij een cliënt en 
zijn zorgvragen. Dat vraagt andere competenties en leer je 
het beste in de praktijk.’

Wijkleercentra
Aan die praktijk is vanuit het onderwijs een wijkdocent 
verbonden, op wie studenten kunnen terugvallen. Cisca: 

‘Vernieuwend is dat deze docenten niet werken vanuit 
school, maar vanuit wijkleercentra. Dit zijn fysieke plekken 
bij zorgorganisaties, een wijkcentrum of een Kulturhus waar 
studenten ervaring opdoen. Ook ouderejaarsstudenten 
komen samen in het wijkleercentrum. Hierdoor ontstaat 
een levendige interactie over de vragen die studenten én 
professionals vanuit de praktijk hebben.’ 

Vraaggericht leren
Studenten leren zo om vraaggericht te leren. Marlon: ‘Dat 
is een basishouding waar ze in hun latere beroep veel aan 
hebben. Bij Estinea verwachten we van medewerkers dat zij 
zich blijven ontwikkelen en hun eigen leertraject bepalen. 
Hierbij is steeds de vraag: wat wil een cliënt en wat heb ik 
als begeleider nog te leren? We zoeken de verbinding in het 
leren van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en het netwerk. 
Ik verwacht dat de wijkleercentra hier in de toekomst een 
functie in kunnen vervullen. Dat zorgprofessionals daar ook 
terecht kunnen met hun voorstellen, projecten en leervragen.’ 

Samen optrekken
Ook Cisca verwacht dat onderwijs en praktijk de komende 
jaren meer naar elkaar toe groeien. ‘Door de nieuwe 
onderwijsvormen zijn de lijnen een stuk korter geworden. 
Werkbegeleiders bij zorgorganisaties hebben meer contact 
met elkaar en lopen gemakkelijker binnen bij de wijkdocent. 
Wijkdocenten maken op hun beurt aan den lijve mee wat bij 
zorgorganisaties gebeurt en nemen dit weer mee terug naar 
school. We trekken samen op en werken vanuit dezelfde visie 
om studenten op te leiden voor hun toekomstige beroep.’

ThemaProfessional van de toekomst Professionals bij Estinea zijn voortdurend in beweging, samen met de mensen die zij  
ondersteunen. Teams en taakgroepen willen werken vanuit mogelijkheden, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid. Daarvoor is ruimte nodig, ruimte om dingen uit te proberen.  
Hier geven we vorm aan met MOVE. 
 

Medewerkers van Estinea werken vanuit de kernwaarden 
Midden in de samenleving, Oprechte aandacht, 
Vakmanschap en Eigen regie. Kortweg: MOVE. Binnen een 
MOVE-traject gaat een team of taakgroep hierover in 
gesprek. Waar staan we nu? Wat gaat goed? En waar liggen 
kansen om de probeerruimte voor cliënten, familie, collega’s, 
vrijwilligers en andere betrokkenen te vergroten?

Eigen proces
Alle teams bij Estinea hebben de komende jaren zo’n 
MOVE-traject. Daarbij geven zij invulling aan hun eigen 
proces. Lienke Nijman, programmaleider MOVE en 
gedragsdeskundige bij Estinea: ‘Er zijn teams die een 
MOVE-traject meteen starten met cliënten en familie. Er zijn 
ook teams die eerst starten met hun eigen reflectie. Teams 
bouwen dus verder op dat wat ze al doen met elkaar. Daarbij 
is elke stap in ontwikkeling er één.’

Spannend
‘Probeerruimte geven en krijgen blijkt in de praktijk best 
ingewikkeld en spannend,’ gaat Lienke verder. ‘Het betekent 
dat je vaste zekerheden los laat en uit je comfortzone komt. 
Stel een cliënt wil zelfstandiger reizen. Wat doe je dan als je 
iets hebt geprobeerd en het is niet gelukt? Krijgt een cliënt 
ruimte om het opnieuw te proberen? Ben je in staat om als 
begeleider kritisch naar jezelf te kijken en je twijfels te delen 
met collega’s? En durft, wil en kan het netwerk van de cliënt 
ruimte bieden om te proberen? Durven reflecteren, elkaar 
een spiegel voorhouden en elkaar aanspreken, daar gaat 
MOVE over.’ 

Benieuwd naar concrete resultaten van MOVE?  
In het volgende nummer lees je hier meer over!

Van de Cliëntenraad:

‘Soms knapt het elastiek’

Een klankbordgroep volgt wat er binnen MOVE 
gebeurt. Namens de cliëntenraad zitten cliënten 
Bianca Harbers en Francis van der Stelt en 
ouder/vertegenwoordiger Frans Berben in de 
klankbordgroep. Bianca en Francis vertellen 
over de eerste bijeenkomst:

‘We hebben duidelijke uitleg gekregen over 
MOVE. Estinea wil dat cliënten en medewerkers 
meer ruimte krijgen om dingen uit te proberen. 
De klankbordgroep is een goede manier om 
daar over te praten. Het is een mix van cliënten, 
ouders/vertegenwoordigers en medewerkers. We 
hebben een oefening gedaan met een elastiek. 
Dat was best grappig. We gingen met z’n allen 
bewegen in het elastiek en soms knapte dat dan. 
We hebben kunnen ervaren dat het soms moeilijk 
is om iets nieuws te doen. Maar dat er wel ruimte 
is om het te blijven proberen! Als het elastiek 
knapt, knopen we het gewoon weer aan elkaar 
en gaan we verder.

Leren door te doen
Studenten 

Ruimte om uit te proberen
MOVE

Cisca van der Span (l) 
en Marlon Heesen
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De krachten bundelen op het gebied van 
vervoer? In Winterswijk gebeurt het! SWW 
Kinderopvang, Emmaschool, Zozijn en 
Estinea delen hun wagenpark en vrijwillige 
chauffeurs, en stemmen ritten op elkaar af. 
De bundeling van vervoersdiensten is een 
unieke en vernieuwende samenwerking. Met 
als uiteindelijk doel: één sterke vervoersdienst 
voor alle inwoners van Winterswijk met een 
hulpvraag.

Vrijwillige chauffeurs
De vrijwillige chauffeurs van de samenwerkende organisaties 
zijn de drijvende kracht achter de vervoersdienst. ‘Bij elkaar 
nu zo’n 25 man sterk’, vertelt Benno Vogelsang. Benno is 
vrijwillige coördinator van de vervoersdienst. Hij voert de 
intakegesprekken met vrijwilligers die zich willen inzetten als 
chauffeur, hij plant en verdeelt de ritten, en hij informeert 
regelmatig naar de tevredenheid onder klanten. ‘We 
vervoeren cliënten van Estinea en Zozijn van de woonlocaties 
naar hun participatieplek of de dagbesteding en terug, 
maar ook naar andere activiteiten buitenshuis zoals het 
zwembad. Leerlingen brengen we van huis naar school en 
de buitenschoolse opvang, en weer terug. Daarnaast doen 

IN BEWEGING

Eén sterke vervoersdienst 
Winterswijk

we vaste groepsritten voor maatschappelijke projecten. 
Bijvoorbeeld het vervoer op donderdagavond naar  
’t Stekkie, een vrijetijdsclub voor mensen met een 
verstandelijke beperking. We rijden ook individuele ritten  
op aanvraag. Inwoners van Winterswijk die geen gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer en geen netwerk 
hebben om op terug te vallen, kunnen een beroep op ons 
doen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die boodschappen 
willen gaan doen in de supermarkt of op de markt.’

Winst te behalen
Voor SWW Kinderopvang, Emmaschool, Zozijn en Estinea 
is vervoer geen kerntaak. ‘Maar we willen cliënten deze 

service wel graag blijven bieden’, aldus Herman Winkelhorst, 
participatiecoach bij Estinea. ‘Dat is een belangrijke drijfveer 
voor deze samenwerking, waarbij ook Marga Klompé nog 
gaat aanschuiven. Er is op veel fronten winst te behalen. We 
kunnen in de toekomst bijvoorbeeld nauwer samen gaan 
werken om vrijwilligers te werven, trainen en begeleiden 
en het wagenpark centraal te gaan onderhouden. De 
vervoersdienst kan ook ingezet worden voor het lokale 
Wmo-vervoer. Hierover zijn al contacten gelegd met de 
gemeente Winterswijk. Ondertussen zijn we gewoon van start 
gegaan en krijgt het idee van één sterke vervoersdienst voor 
Winterswijk geleidelijk aan vorm.’
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Geen diepe dalen meer
‘Ik had iemand nodig die mij hielp om 
deze weg te lopen,’ besluit Lindsay. 
‘Marjo gaf mij handvaten, ik zou niet 
weten hoe ik dat alleen had moeten 
doen. Mijn leven is nu veel stabieler. Ik 
voel me nog wel eens rot, maar heb 
geen diepe dalen meer. Ik hoop dat ik 
met mijn verhaal andere mensen kan 
aanmoedigen om ook hulp te vragen .’ 

‘Ik moest een knop 
omzetten bij mezelf’
Lindsay Krooshof is negentien jaar. Ze woont samen met haar 
ouders en broertje in Geesteren. Begin 2016 begon ze zich steeds 
onzekerder en depressiever te voelen. Via de huisarts kwam ze 
terecht bij De Praktijk Achterhoek. Zij benaderden Marjo Curfs, 
gedragsdeskundige bij Estinea. Lindsay: ‘Marjo kwam bij mij thuis en 
het voelde meteen vertrouwd. Gelukkig konden we snel starten met 
de behandeling.’

Wat gebeurde er waardoor Lindsay 
en haar ouders aan de bel trokken? 
Lindsay: ‘Ik zat alleen nog maar thuis, 
wilde niet naar school en sprak niet 
meer af met vrienden. En ik huilde 
veel, soms de hele dag. Ik was al eens 
depressief geweest, maar wilde toen 
geen hulp. Nu wel. Het was makkelijker, 
want er kwam op dat moment een 
gezinsbegeleider bij ons thuis. Zij gaf 
mij het duwtje om naar de huisarts te 
gaan.’ 

Gemotiveerd 
Marjo Curfs heeft ervaring met het 
behandelen van depressieve jongeren 
met autisme, zoals Lindsay. ‘Ik weet hoe 
moeilijk het is voor deze jonge meiden 
om de eerste stappen buitenshuis te 
zetten. Het is belangrijk dat ze zich 
veilig voelen, daarom ging ik naar 
Lindsay toe. In augustus zijn we gestart 
met de behandeling. Ik had weinig tijd 
nodig om haar te motiveren.’ Lindsay: 
‘Ik dacht “als ik nu niets doe, gaat het 
mis”. Ik voelde dat ik een knop om 
moest zetten bij mezelf.’

Cognitieve gedragstherapie
De behandeling bestond uit 
gesprekken, huiswerkopdrachten 

en ontspanningsoefeningen. Marjo: 
‘Lindsay heeft geleerd hoe ze er zelf 
voor kan zorgen dat ze rustiger wordt. 
En hoe ze om kan gaan met negatieve 
gedachtes die ze heeft. Als er iets 
gebeurt en je denkt daar negatief over, 
ga je je vaak rot voelen en automatisch 
negatief gedragen. Dat was ook bij 
Lindsay zo toen ik haar leerde kennen. 
Tijdens de cognitieve gedragstherapie 
heeft ze leren omdenken. Ze is zich 
meer bewust van negatieve gedachtes 
en gevoelens en heeft manieren 
gevonden om dingen anders te doen.’

Afleiding
Lindsay: ‘Marjo stimuleerde mij om 
iets te gaan doen wat voor afleiding 
zorgde, ook als ik daar geen zin in had. 
Een stukje wandelen bijvoorbeeld. Of 
even langsgaan bij mijn vrienden. Dat 
was in het begin best lastig.’ Marjo: ‘Ik 
vond het ongelooflijk knap dat het je 
toch lukte. Het zorgde ervoor dat je je 
beter ging voelen. Op de werkbladen 
die je als huiswerk invulde, kon je dat 
mooi zien.’ Lindsay: ‘Ja, dan gaf ik mijn 
gevoel eerst een 3 en na het wandelen 
voelde ik me een 6. Je ziet dan dat er 
iets gebeurt.’ 

Terugval-
preventieplan
In het begin kwam Marjo wekelijks 
bij Lindsay, later was dat eens in 
de twee of drie weken. Voordat de 
behandeling rond kerst succesvol werd 
afgerond, maakte Lindsay zelf een 
terugvalpreventieplan. Marjo vulde dat 
aan. Lindsay: ‘Door dat plan weet ik 
wat ik kan doen als ik me down voel: 
de deur uit om iets leuks te doen en 
praten met mensen. Met mijn ouders 
bijvoorbeeld, mijn vriend of een van 
mijn drie beste vriendinnen. Zij waren 
er ook tijdens de behandeling voor 
mij en hebben mij steeds gemotiveerd 
en geholpen. Daar ben ik hen heel 
dankbaar voor.’

DE PRAKTIJK ACHTERHOEK

Over De Praktijk Achterhoek

De Praktijk Achterhoek is een samenwerking tussen Elver, 
De Lichtenvoorde, Zozijn en Estinea. Behandelaren van deze 
zorgorganisaties zetten hun expertise in voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking die niet bij een zorgorganisatie wonen. 
Vaak komen zij in eerste instantie met hun vragen terecht bij het 
sociaal wijkteam, de huisarts of een eerstelijns behandelaar. Deze 
zorgprofessionals kunnen De Praktijk Achterhoek inschakelen als 
specialistische kennis nodig is om goed antwoord te kunnen geven 
op de hulpvraag.  

Match
De Praktijk Achterhoek heeft een specialistische hulplijn voor 
advies, consult en triage. Als naar aanleiding van een triage blijkt 
dat er diagnostiek en/of behandeling nodig is, dan is het mogelijk 
om de behandeling via De Praktijk Achterhoek te laten lopen. 
De triagist zoekt dan naar de juiste match tussen een cliënt en een 
behandelaar van één van de samenwerkende zorgorganisaties. 
De behandeling wordt doorgaans gefinancierd vanuit de 
Jeugdwet, Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet. Kijk 
voor meer informatie op www.depraktijkachterhoek.nl of 
bel 088 7961999.
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Beleven en 
bewegen met 

Nina & Natascha 

Ze is 10 jaar en waarschijnlijk de 
jongste vrijwilligster bij Estinea. 
Toch is Nina Sloetjes al een 
bekend gezicht voor iedereen 
die wekelijks meedoet aan het 
vitaliteitsprogramma Door 
Beleving in Beweging. Elke 
donderdagavond stapt ze samen 
met tante Natascha Krieger, 
locatiecoördinator bij Brichbouw 
Sportondersteuning, op de fiets 
naar de Slaadreef. Nina: ‘Ik 
vind het fijn om te zien hoe 
de mensen genieten van 
de activiteiten die we 
doen.’

2GESPREK 

Natascha: De eerste keer dat je met 
mij meeging was volgens mij zo’n 
anderhalf jaar geleden?

Nina: Ja, in september 2015. Ik 
wilde wel eens mee naar jouw werk 
om te kijken wat jij doet. Ik was 
nieuwsgierig.

Natascha: Je vond het eigenlijk 
meteen leuk, hè? Je komt sinds- 
dien elke donderdagavond mee. 

Nina: Het is altijd heel gezellig. 
Je kunt zien dat mensen er zin in 
hebben om te komen sporten. Nou 
ja, eigenlijk is het meer bewegen en 
ontspannen. 

Natascha: Voor mensen met een 
ernstige meervoudige beperking 
betekent sporten inderdaad iets 
anders dan voor ons. Het draait vaak 
om kleine dingen: even een andere 
houding aannemen of de armen en 
benen strekken. Lekker ontspannen 
liggen op een waterbed. Alle 
activiteiten zijn belevingsgericht. We 
laten deelnemers iets voelen, ruiken, 
horen of proeven. Zo stimuleren we 
dat ze in beweging komen.

Nina: Ik maak altijd het voetenbadje 
voor Brigitte. Zij is blind en kan 
moeilijk lopen. Ze geniet daar echt 
heel erg van. En ik ga wel eens naast 
Sarah liggen op het waterbed en 
rustig tegen haar praten. Soms zegt 
ze iets terug, maar dat kan ik niet 
altijd verstaan.

Natascha: Ik vind het nog steeds 
bijzonder om te zien hoe jij omgaat 
met mensen die toch heel anders zijn. 
Je bent jong, maar doet het gewoon.

Nina: Ik heb één keer gehad dat ik 
het een beetje eng vond. Toen kwam 
er een man die ik nog niet kende voor 
het eerst meedoen. Hij is heel groot 
en ik wist natuurlijk nog niet hoe hij 
op dingen zou reageren.

Natascha: Oh, maar het is heel 
normaal dat je mensen moet leren 
kennen. Dat geldt voor mij ook. Aan 
de mimiek kun je meestal goed zien of 
iemand iets fijn vindt of niet. Als je een 
glimlach ziet, weet je dat het goed zit. 

Nina: Ja, als iemand boos kijkt dan 
weet je dat hij niet zo’n leuke avond 
heeft! 

Natascha: Je hebt echt al ongelooflijk 
veel geleerd in de tijd dat je hier komt. 

Nina: Haha, het gaat ook wel eens 
mis hoor. Weet je nog die keer dat 
ik veel te veel scheerschuim op de 
schaal had gedaan? En soms krijg ik 
de voetsteunen van Brigitte niet los. 
Dan moet ik er iemand bij roepen om 
te helpen.

Natascha: Wat ik vooral goed vind, is 
dat je duidelijk aangeeft wat je wel en 
niet wilt. 

Nina: Jij knuffelt wel eens met 
deelnemers, maar dat doe ik niet. 
En er is iemand die mij elke keer een 
hand wil geven, dat wil ik ook niet. 
Dan help jij mij door te zeggen: ‘Nina 
wil jou nu geen hand geven’. 

Natascha: Vorig jaar tijdens het 
Belevingsfestival heb je voorgelezen. 
Dat vind je ook leuk om te doen, hè? 

Nina: Ja, die dag was het heel slecht 
weer. Iedereen zat toen binnen 
in een grote kring om mij heen. 
Ik zat op de grote voorleesstoel 
en het was muisstil. Dit jaar is het 
Belevingsfestival op 14 juni. Ik hoop 
dat het dan wél mooi weer is, zodat 
we naar buiten kunnen. 

Natascha: Als het in het voorjaar of 
de zomer ’s avonds nog mooi weer is, 
gaan we ook lekker naar buiten. We 
doen dan activiteiten in de tuin. Iets 
met water of een bal bijvoorbeeld, of 
we gaan lekker wandelen. En als we 
niet naar buiten kunnen, halen we de 
zon naar binnen en gaan we met vers 
fruit smoothies maken.
 
Nina: Mmm, de schillen van 
sinaasappels ruiken heerlijk! Je ziet 
dat deelnemers genieten van de 
geur. Ik vind het eigenlijk nog wel 
belangrijk om iets onderaan dit 
artikel te zetten.

Natascha: Wat dan?

Nina: De slogan van Brichbouw 
Sportondersteuning. Ik heb ‘m ook 
gebruikt in mijn spreekbeurt op 
school om uit te leggen wat we doen. 
En ik vind ‘m gewoon mooi klinken: 
Net als ieder ander, met ieder ander!

Door Beleving in Beweging is 

een samenwerkingsproject van 

Brichbouw Sportondersteuning en 

Estinea. Het vitaliteitsprogramma 

is speciaal voor mensen met een 

ernstige meervoudige beperking. Elke 

donderdagavond bewegen er twee 

groepen bij Slaadreef 41 in Aalten. Op 

zaterdagochtend sport er een groep 

aan de Lange Brug 5 in Winterswijk. 

Kijk voor meer informatie op 

www.brichbouwsportondersteuning.nl

16 Estinea magazine Mei 2017 17



Ontmoetingsmarkt 
Twente bruist!
Woensdagavond 8 maart. Het regent al de hele dag pijpenstelen, maar als 
ik aankom bij Prismare in Enschede lijkt de zon toch nog door te breken. 
Het is half zeven en binnen heerst een gezellige bedrijvigheid. Een 
paar ouders staan met elkaar te praten over het ouderinitiatief 
Tandem. Even verderop legt een vrijwilligster haar oor te luister 
bij de Prokkelcommissie. Een medewerkster zit aan een 
tafeltje te speeddaten met een bewoonster van de Kalter. 
En bij Top Art en Katoen staan de deuren wagenwijd  
open om alle bezoekers hartelijk te verwelkomen.  
De Ontmoetingsmarkt Twente is in volle gang!

Ik besluit om eerst een kop koffie te drinken 
en het programma te bekijken. Tijdens de 
koffie raak ik in gesprek met Jeroen van 
Dijk en zijn ouders. Jeroen krijgt ambulante 
begeleiding van Estinea en vertelt me hoe blij 
hij is met het wekelijkse begeleidingsgesprek 
en de gesprekken ‘op afstand’ via de iPad. Op 
mijn vraag wat hem naar de Ontmoetingsmarkt 
brengt antwoordt hij: ‘Ik wil anderen graag 
vertellen over ambulante begeleiding. En ik ben 
hier natuurlijk voor de gezelligheid.’ 

Talenten
Voor Remco de Vries en zijn ouders is dit de eerste brede 
kennismaking met Estinea. Remco werkt sinds kort bij Werk 
en Activiteiten ’t Bartelinkslaantje en heeft het er ongelooflijk 
goed naar zijn zin. ‘De begeleiders zien mij écht en zijn er 
voor mij.’ De ouders van Remco zijn onder de indruk van 
het verhaal dat ze net hebben gehoord van Vincent Kiers. 
‘Vincent heeft autisme en vertelt hierover in een van de 
workshops. Zijn verhaal was voor ons een en al herkenning. 
Mensen met autisme, zoals Vincent en Remco, hebben 
talenten. Het is zo belangrijk dat dat wordt gedeeld.’

Workshops
Iets verderop gaat een stevig gejoel op. Deelnemers aan 
de workshop Rots en Water (weerbaarheidstraining) laten 
enthousiast van zich horen. Ondertussen gaan in het theater 
verschillende bezoekers de uitdaging aan om zich op het 
toneel te uiten. Ook de ervaringsdeskundigen van Team 
Samen Sterk zijn vanavond van de partij. ’Doe je mee?’ is de 
uitnodigende titel van hun workshop.

Treffen
‘Eigenlijk is dat precies de uitnodiging die uitgaat van deze 
Ontmoetingsmarkt, vertelt regiomanager Rudi Gülink. ‘We 
willen iedereen die bij Estinea in Twente betrokken is de 
gelegenheid geven om elkaar te treffen, ervaringen uit te 
wisselen, informatie te halen en te brengen. Iedereen doet 
mee en draagt iets bij. En ja, ook klagen mag. Ik heb al veel 
onverwachte ontmoetingen gehad en gezien vanavond. 
Daar komen vast weer mooie dingen uit voort.’

Verhalen
Rond negen uur keert langzaamaan de rust terug in Prismare. 
Ik geniet nog van een laatste drankje bij Katoen en realiseer 
me dat ik het als Estinea magazine-reporter getroffen heb 
vanavond. Zelden komen op één plek zo veel verhalen van 
cliënten, ouders, vrijwilligers, medewerkers en leden van de 
raad van toezicht samen. Al die verhalen, ze zijn goud waard 
en maken Estinea tot wat het is.

Dialoog in nieuwe stijl

Met de organisatie van de Ontmoetingsmarkt 
Twente heeft Estinea een nieuwe draai gegeven 
aan de jaarlijkse regiobijeenkomst voor eerste 
contactpersonen. In de regio Winterswijk is begin 
april eveneens een drukbezochte Ontmoetingsmarkt 
gehouden. Ook in andere regio’s willen we op deze 
of een andere, eigentijdse manier in gesprek gaan. 
De uitnodiging volgt vanzelf. Zorg dat je erbij bent!
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Samenwerking 
primair en voortgezet 
onderwijs

Estinea en De Onderwijsspecialisten 
werken intensief samen om 
onderwijs-in-zorg te kunnen 
bieden. We worden hierin 
gesteund en gefaciliteerd door het 
samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs Slinge-Berkel en het 
samenwerkingsverband (swv) 
primair onderwijs Oost-Achterhoek. 

Ton Edelbroek (directeur swv 
Slinge-Berkel) en Ab Kreunen 
(directeur swv Oost-Achterhoek) 
delen de visie dat ieder kind recht 
heeft op een plek in het onderwijs. 
‘Passend onderwijs is bedoeld om 
te voorkomen dat kinderen en 
jongeren thuiszitten in plaats van 
naar school te gaan. Daar zetten 
we ons voor in samen met andere 
betrokken partners in de regio, 
zoals Estinea. Door optimaal samen 
te werken is het gelukt om voor 
Maaike, Dylan en Milan onderwijs 
op maat te realiseren.’

‘Ieder kind 
verdient onderwijs’

Ellen Kwerreveld en Petra te Plate zijn 
beiden leerkracht op Het Bariet, een 
school voor speciaal onderwijs van 
de Onderwijsspecialisten. Maar elke 
maandag- en woensdagmiddag komt 
een van hen naar het dagcentrum 
aan de Slaadreef in Aalten. Hier gaan 
zij meestal één-op-één aan de slag 
met hun drie leerlingen die bij Estinea 
wonen. Petra: ‘We bieden individueel, 
ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat 
betekent dat we een kind steeds 
opnieuw uitdagen en stimuleren om 
alles eruit te halen wat erin zit. We zijn 
pas een paar maanden bezig, maar 
zien nu al vooruitgang.’

Onderwijs-in-zorg
Lot de Swart, gedragsdeskundige bij 
Estinea is enorm trots dat Maaike, 
Dylan en Milan onderwijs krijgen. 
Kinderen in Nederland krijgen best 

gauw een onderwijsontheffing, 
vindt ze. ‘Ik denk dat dit een 
verlegenheidsoplossing is. Bij Estinea 
hebben we de stellige overtuiging dat 
ieder kind zich ontwikkelt en baat heeft 
bij onderwijs. Dan ga je omdenken en 
zorgen voor onderwijs dat past bij het 
kind in plaats van andersom. In het 
geval van Maaike, Dylan en Milan is dat 
dus onderwijs-in-zorg, de juffen komen 
naar de dagbestedingslocatie.’

Doelen
Bij de start hebben ouders, begeleiders, 
leerkrachten en de gedragsdeskundige 
samen doelen geformuleerd. Lot: 
‘We hebben vastgesteld waar we met 
onderwijs-in-zorg aan gaan werken. Bij 
Milan werken we er bijvoorbeeld aan 
dat hij beter accepteert dat iemand 
hem aanraakt, waardoor hij meer 
alert kan zijn tijdens zorgmomenten. 

Maaike legt soms bewust haar 
hand op je schoot. We willen haar 
leren om dit vaker te doen om ons 
duidelijk te maken dat ze iets wil. En 
Dylan willen we stimuleren om meer 
ontvankelijk te zijn voor verschillende 
ontwikkelingsmaterialen, zodat hij zich 
beter kan vermaken. Om die kleine 
stapjes te kunnen zetten, is onderwijs 
écht nodig.’

Versterken
Leerkracht Petra beaamt dit: ‘Vanuit 
het onderwijs kijk je anders naar een 
kind, dan vanuit de zorg. Begeleiders 
in de zorg zijn zorgzamer. Als een kind 
zich niet zo lekker voelt, zijn ze eerder 
geneigd het even wat rustiger aan 
te doen. Als leerkracht zeg ik dan: 
we gaan het toch proberen. We zijn 
er meer op gericht om een kind te 
prikkelen, uit te dagen. Dat mag soms 

ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT

Maaike, Dylan en Milan krijgen les van twee juffen. 
Deze zin zou zo uit een nijntje-boek kunnen komen. 
Dát deze drie kinderen onderwijs krijgen, is alleen 
niet zo vanzelfsprekend. Maaike (15), Dylan (16) en 
Milan (9) hebben namelijk een ernstige meervoudige 
beperking. Zij zijn lichamelijk en conditioneel te 
kwetsbaar om met een busje naar school te gaan. 
Daarom komen juf Petra en juf Ellen sinds het begin 
van dit schooljaar naar hen toe.

best een beetje oncomfortabel zijn, 
want zo kom je tot ontwikkeling. Af en 
toe lopen begeleiders even binnen om 
mee te kijken en af te stemmen. Wij zien 
Maaike, Dylan en Milan maar twee keer 
per week, begeleiders zien hen veel 
vaker. Het is fijn om te horen waarin 
de kinderen vooruitgang boeken. We 
ervaren duidelijk dat onderwijs en zorg 
elkaar inspireren én versterken.’ 

Wereld net iets groter
Marije Wanink, moeder van Dylan, is 
ongelooflijk blij dat haar zoon weer 
onderwijs krijgt. Ze vertelt: ‘Dylan 
ging eerder wel naar school, maar 
op een gegeven moment was dat te 
vermoeiend voor hem. Nu hoeft hij zelf 
geen moeite te doen en krijgt hij toch 
onderwijs. Ik vind dat Dylan daar net 
zoveel recht op heeft als ieder ander 
kind. Je ziet aan hem dat hij het leuk 

vindt. Ik zie ook al veranderingen. Hij 
speelt weer meer met speelgoed, dat 
deed hij eerder bijna niet meer. En hij is 
vrolijker en geniet meer van de dingen 
om hem heen. Onderwijs maakt zijn 
wereld net weer iets groter.’ 

Lans breken
In maart is een eerste evaluatie 
gehouden met ouders, leerkrachten, 
begeleiders en de gedragsdeskundige. 
Lot: ‘Iedereen is erg enthousiast over 
wat we tot nu toe hebben bereikt. Ik 
hoop dan ook dat de manier waarop 
wij onderwijs-in-zorg bieden een 
voorbeeld kan zijn voor anderen. Ik wil 
graag een lans breken voor veel meer 
kinderen in Nederland die om wat voor 
reden dan ook geen onderwijs krijgen!’

Dylan en juf Petra
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Mensen in beweging brengen om méér te kunnen betekenen 
voor mensen met een beperking? Laat dat maar over aan 
Stichting Vrienden van Estinea! De (duo)fiets blijkt hierbij 
een succesvol hulpmiddel. Dat bleek in ieder geval op 
tweede paasdag tijdens de familietoertocht in Aalten.  
35 cliënten, familie, begeleiders en vrijwilligers trotseerden 
wind en kou en trapten 25 kilometer weg. 

Paastoertocht
De familietoertocht werd speciaal door Estinea 
georganiseerd. Dit vanwege het tienjarig jubileum van de 
Paastoertocht in Aalten. Traditioneel is de Paastoertocht 
een evenement voor mountainbikers. Dit jaar gingen 
384 sportieve fietsers de uitdaging aan om een afstand 
van 35 of 50 kilometer af te leggen. Het parcours van de 
familietoertocht kon op een gewone fiets worden afgelegd. 
Een aantal cliënten reed de familietoertocht op een van de 
duofietsen die de afgelopen jaren zijn gefinancierd met de 
opbrengsten van de Paastoertocht. Die worden namelijk 
jaarlijks gedoneerd aan Stichting Vrienden van Estinea.

Sponsors bedankt!
Een groot aantal bedrijven sponsorde deze jubileumeditie 
van de Paastoertocht. Mede door hun steun was het 
mogelijk om alle deelnemers een jubileumbidon te geven.  
De sponsoropbrengst van de Paastoertocht bedroeg dit jaar 
€ 2.500,-. Stichting Vrienden is ongelooflijk blij en dankbaar 
dat deze bedrijven mensen met een beperking een warm hart 
toedragen. De totale opbrengst van de Paastoertocht was bij 
het ter perse gaan van dit magazine nog niet bekend.  

Kijkje bij de buren

De familietoertocht met Pasen gemist? Geen nood. 
Op zaterdag 2 september organiseren Estinea en 
Stichting Vrienden “Kijkje bij de buren”. In alle 
regio’s worden cliënten, familie, vrijwilligers en 
medewerkers aangemoedigd om op de fiets te 
stappen en een of meer buurlocaties te bezoeken. 
Fiets je veel en graag, dan kun je deelnemen aan 
de toertocht voor racefietsers en mountainbikers. 

Vorig jaar september werd “Kijkje bij de buren” voor 
het eerst georganiseerd. Negentien locaties stelden 
hun deuren open en zorgden voor een gastvrije 
ontvangst van de fietsers. Wie niet kon fietsen, ging 
wandelen. Ook het bestuur van Stichting Vrienden 
van Estinea kwam in beweging en nam een kijkje bij 
diverse locaties in verschillende regio’s. Daarnaast 
fietsten 25 toerrijders 125 kilometer van Aalten naar 
Enschede en weer terug. 

Meedoen?
Lijkt het je leuk om op 2 september mee te doen 
aan Kijkje bij de buren? Alle teams die meedoen 
hebben een aandachtfunctionaris Kijkje bij de 
buren. Deze zal alle belangstellenden op de hoogte 
houden. Ouders, familie en vrijwilligers ontvangen 
bovendien een uitnodigingsbrief voor deze dag.

Stichting Vrienden van Estinea 
Met de (duo)fiets erop uit!

Het team Hogestraat in Aalten nam dit jaar 
afscheid van drie bewoners die kort na elkaar 
overleden. Voor de families en het team was 
het een intensieve, emotionele periode. Van 
beide kanten was er veel waardering voor 
elkaars steun en betrokkenheid. Mooier 
dan in de briefwisseling die ontstond na het 
overlijden van Hermien ter Horst, kunnen we 
het niet verwoorden.

‘Koester 
betrokken 
medewerkers’

Brief Beatrijs

Brief team

Brief familie

Beste collega’s,

Wat een moeilijke tijd maken jullie door, in  
korte tijd afscheid nemen van twee bewoners. 
Ik leef met jullie mee en heb grote bewondering 
voor hoe jullie dit begeleiden en ondersteunen. Petje 
af voor zoveel oprechte, liefdevolle aandacht en 
betrokken vakmanschap! In de brief die ik ontving 
wordt dit onderstreept door de mensen die dit het 
meest van dichtbij meemaken: de familie. Ik wens 
jullie de komende tijd heel veel sterkte toe.

Hartelijke groet, Beatrijs

Beste Beatrijs,

Het volgende moet ons van het hart. Onze 
zus Hermien ter Horst kwam 35 jaar geleden 
wonen op de Cederhof in Aalten, toen nog 
een gezinsvervangend tehuis genoemd. Toen er 
appartementen gebouwd werden en Hermien 
aan de Hogestraat haar eigen appartement ging 
bewonen, was ze geweldig in haar sas en tevreden. 
Ze heeft er vele jaren met heel veel plezier 
gewoond. Op 8 januari jl. is ze rustig ingeslapen in 
haar eigen appartement. We wisten dat ze erg 
goed verzorgd werd. Maar wat ons diep heeft 
getroffen, is de geweldige wijze waarop ze 
thuis mocht sterven en de uitvaart plaatsvond. 
Opgebaard in haar eigen omgeving, uitgedragen door 
haar begeleidend team, met zoveel betrokkenheid 
en liefde; het was geweldig en vol emotie. Wat een 
geweldig team dat Hogestraat-team! Tip van ons: 
wees als bestuurder zuinig op dergelijke betrokken 
medewerkers en koester ze!

Met een warme groet, Familie Ter Horst

Hallo Beatrijs,

We hebben als team onze werkzaamheden  
voor, tijdens en na het overlijden van Hermien ter 
Horst - en later ook bij Riek Siebelink en Edith 
Kraaijenbrink - vooral uit kunnen voeren dankzij de 
ruimte, steun en betrokkenheid van de mensen om 
ons heen. In de eerste plaats natuurlijk de families. 
Maar denk ook aan de dienstdoende manager, 
onze eigen manager, zorgconsulenten en andere 
betrokken collega`s. Hartverwarmend was dit voor 
ons als team. De families hebben naar ons toe ook 
hiervoor hun grote waardering uitgesproken. Wij 
zien de brief van de familie Ter Horst dan ook als 
een compliment voor heel Estinea, en de waarden 
waar we met elkaar voor staan. Het heeft ons de 
spirit gegeven om voor de drie mensen met wie 
we jaren lief en leed hebben gedeeld, een passend 
afscheid te verzorgen. Het is een moeilijke, maar 
ook leerzame periode geweest waar we ondanks 
het verdriet met een goed gevoel op terugkijken.

Vriendelijke groeten, namens team Hogestraat,  
Frank Roos
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Cliënten vertellen:

JANTINE: ik in mijn mooiste jurk op de thee ga 

bij Koningin Máxima     LOES: alles blijft zoals het 

nu is, dat mijn ouders en mijn familie er nog lang 

zullen zijn     HENK: ik nog veel autoritjes maak     

DINIE: ik naar het sprookjesbos ga     SIBOLT: ik op 

vakantie ga met paard en wagen     GERT: het altijd 

mooi weer is     ANGELIQUE: ik mijn rijbewijs gehaald heb 

en in een dikke Ferrari rijd     HANNA: ik lekker stamppot wortels eet

ELLEN: ik als zangeres internationaal beroemd ben en met Mirjam optreed     

MIRJAM: ik moeder ben en als zangeres optreed met Trijntje Oosterhuis en Ellen     MAARTEN: ik voor altijd mijn grootste 

hobby als werk kan doen     DAPHNE: ik samenwoon en mijn rijbewijs heb gehaald     JANTINE: ik meespeel in GTST op tv     

CLAIRE: ik gelukkig en gezond ben met een man     SANDOR: ik naar Hongarije ga om goulash te eten     MARIE: ik mijn eigen 

hondje heb     JEROEN: ik rond tuf op mijn scooter en naar Holten ga paardrijden     MICHEL: ik mijn eigen bedrijf heb en 

veel geld verdien     ELLEN: ik nog steeds bij de Coöp werk     LISA: ik een oude vrouw word     DENNIS: ik mijn meisje nog heb     

WILBERT: ik leuke dingen doe, uiteten met mijn begeleider     GERRIT: ik in een 4x4 brommobiel rijd en een Playstation 4 heb     

RIKIE: op visite ga bij Ina Kempers     PIEN: ik nog heel lang sportief blijf     CORINNE: ik als een prinses op het witte paard zit     

ANOUK: ik miljonair ben en een Range Rover heb, een villa met zwembad, een bios en een jacuzzi     BART: ik naar het stadion 

in Barcelona ga     JAN: ik visite krijg van Chantal Janzen, Wendy van Dijk of Linda de Mol     GONDA: ik lekker samenwoon     

JELLE: ik met de bewoners en begeleiders op een onbewoond eiland woon, met winkels, een kroeg en cocktails op het strand     

BRENDA: mijn familie en vrienden oud worden     MICHEL: mensen minder pijn hebben en dat ik die mensen kan helpen of iets 

voor hen kan betekenen     DIKE: heel veel kan knutselen     RONALD: ik Formule 1 wagens zie     NICKY: ik moeder ben     HANNIE: 

ik bij een zangkoortje zit     ANJA: ik naar de Panda’s in Ouwehands Dierenpark ga     ANDRE: ik veel slaap zonder te dromen     

DINIE: op vakantie ga     CAROLIEN: ik kan vliegen     MELANIE: ik in een mooi huisje woon met een lieve vriend en misschien 

een kindje...     STEFANIE: ik nog steeds toneelspeel     RENÉ: ik veel paardrijd met paard Janine     ROB: het goed mag gaan in 

de wereld     SIBOLT: ik op een eiland ben, in een mooi landschap     ELLEN: ik veel leuke dingen doe met familie en vrienden     

MARCO: ik getrouwd ben met Linda de Mol     AMANDA: ik zwem met dolfijnen     NICKY: ik als actrice te zien ben in een enge film 

zoals Huis Anubis     HELMOET: ik miljonair word     GUUS: ik alles nog heb zoals nu, dan heb ik geen wensen meer     SYLVIA: ik nog 

veel leuke dingen meemaak     WILLE: ik op tv kom met de Vrolijke Noot     CHRISTEL: alles nog is zoals het nu is     GONDA: ik net zo 

goed ben met paarden als Anky van Grunsven     GERT: ik op bezoek ben bij Ria     MARGRET: ik een woningruil doe binnen Estinea     

GERDA: niks, dromen vind ik eng     MARA-LISA: ik een beroemde zangeres ben     CYRIL: ik tot mijn 65e bij Jumbo werk, daarna 

terug naar de Hoven ga en op mijn 75e met pensioen     JOOP: ik samenwoon met een mooi blond meisje dat mij elke dag verwent     

REGIEN: ik leuke dingen doe     ALICE: Jannes mij wakker maakt met een ontbijtje op bed     JOS: ik niet droom, ik leef met de dag

www.estinea.nl

Ik droom 
over later 

dat...


