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50 jaar Estinea! Een jubileum dat we in maart uitbundig hebben gevierd. 
Samen met de mensen die we ondersteunen, familie, medewerkers, vrijwilligers en 
relaties. In deze speciale uitgave van Estinea magazine nemen we u mee in de tijd. 
Want hoeveel is er in 50 jaar nu eigenlijk veranderd? 

Geluk-stofjes
Bijdragen aan levensgeluk, het is onze missie en we zetten ons er dagelijks voor in. En dus had de 
relatiemiddag die we op 29 maart organiseerden als thema “geluk”. Dat hebben we geweten. 
Zelden heb ik een zaal vol mensen samen zo gelukkig gezien... De mooie geluk-acts van onze 
acteurs van de groep Spelen hebben daar zeker aan bijgedragen. Net als het aanstekelijke 
enthousiasme van dagvoorzitter Frans Miggelbrink en de oefeningen die spreker Leo Bormans 
ons liet doen. De geluk-stofjes kwamen volop vrij. 

Voorwaarden
Duidelijk werd maar weer eens dat geluk niet in materiële dingen zit. Volgens Bormans zit 
geluk in vier dingen: in een ervaring, in een verrassing, in waardering en in andere mensen. 
Hij liet aan de hand van voorbeelden zien dat het Estinea lukt om de voorwaarden te 
creëren voor wat extra levensgeluk. Daarbij typeerde hij de kracht van Estinea als volgt:
• 
E igenaarschap
S amen sterk
T eam & talent
I nterne motivatie
N ieuwsgierig
E nthousiasmeren
A ndere mensen

Buffer
Zo’n typering maakt dat ik als bestuurder enorm veel trots voel. Het laat zien dat wij, 
Estinea, heel graag samen met u, de samenleving, een buffer willen zijn. Want een 
buffer zorgt voor ruimte, zowel voor cliënten als voor medewerkers. De persoonlijke 
verhalen in dit magazine laten zien hoe we die ruimte voor levengeluk én 
werkplezier benutten. Ik wens u heel veel lees- en kijkplezier!

Beatrijs van Riessen
raad van bestuur Estinea

De kracht van geluk Inhoud
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Op mijn gemak als vrouw
Desiree Berben is transgender. Desiree: ‘Ik ben geboren als man, maar ga nu als 
vrouw door het leven. Ik had altijd al het gevoel dat ik liever een meisje wilde 
zijn. Ik woon bij Estinea aan de Dr. Huber Noodtstraat in Doetinchem. Toen een 
begeleidster mij zei dat ik misschien transgender ben, was ik erg opgelucht. Eindelijk 
begreep iemand mij. Als ik het moeilijk heb, krijg ik extra hulp van een seksuoloog en 
gedragsdeskundige. En ik heb een maatje, met wie ik goed kan praten.’

Ook op haar werk kan Desiree zichzelf zijn. ‘Ik snijd biologisch brood, verkoop 
het en bedien klanten die een broodje komen eten. Mijn collega’s en begeleiders 
accepteren me zoals ik ben. Daardoor voel ik me op mijn gemak. Ik vind het 
ontzettend leuk om te winkelen. Ik voel me dan helemaal vrouw en zoek kleding uit 
waar ik super blij van word. Ik sta op de wachtlijst om ook het medische traject in 
te gaan. Mijn maatje heeft de transitie van vrouw naar man al ondergaan. Ik ben 
tevreden over mijzelf, maar ben er nog lang niet. We doen alles stap voor stap.’ 

Hier 
ben 
ik.



Tijd in beeld
In 50 jaar verandert er veel. Wat is gebleven is het kleine, het 
lokale, het écht zien van de ander. Om zo bij te dragen aan het 
levensgeluk en werkplezier. Elke dag weer.

1970
De officiële opening in Aalten van de Cederhof, 
de eerste woonlocatie van de STD. Rob Inja, 
directeur STD, burgemeester Ruurd Faber en 
Cor Gros, voorzitter van STD en dominee van 
de Gereformeerde Kerk verrichtten de officiële 
handeling op 2 november. Op 3 november kwamen 
de eerste bewoners er wonen. De woonlocatie heet 
nu Hogestraat.

Samen een spelletje doen in de woonkamer van 
woonlocatie Cederhof (nu Hogestraat) in Aalten.

Carnaval vieren op de Elzenhof (nu Stationsstraat) 
in Aalten.

1990
Rond 1990 won het team 
van de Beukenhof uit 
Aalten vrijwel jaarlijks het 
volleybaltoernooi. 

1994
Samen dansen tijdens de 
opening van de Slaaborg, 
nu Slaadreef in Aalten. 
De Slaaborg was een 
dependance van 
De Hartenberg, onderdeel 
van ‘s Heeren Loo. 

Een dagje uit met iedereen van Huize Erica in 
Winterswijk. 

Een keer per week even naar huis bellen.
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IN BEWEGING

Van pionieren 
naar een warme 
groet
Op straat zijn ze al lang niet meer ‘de mensen van Estinea’. Inwoners van 
Dinxperlo groeten onder andere Florian, Anja, Dirkje en Marieke gewoon 
bij naam. Ze horen erbij en doen mee. Op de basisschool bijvoorbeeld, in 
de bibliotheek en in het Kulturhus. ‘Het is de winst van vele jaren uitkijken 
naar mogelijkheden,’ vertelt participatiecoach Monique Pothoff, ‘want 
kansen om mee te kunnen doen zitten in een klein hoekje.’ 

Iedereen levert een bijdrage in de maatschappij. Monique: ‘Vanuit die 
overtuiging werken we bij Estinea. Mensen met een beperking kunnen 
echt iets betekenen voor anderen. Zij hebben alleen ondersteuning nodig 
om het contact met anderen te laten ontstaan. Als dat er is, gaat de 
rest vanzelf. Vandaag bijvoorbeeld schenken we koffie voor de Senioren 
Fietsclub in het Kulturhus. Daar zit een warme groet bij, een praatje en een 
lach. Dingen die iedereen fijn en belangrijk vindt, toch? Mensen met een 
beperking geeft het zelfvertrouwen, ze groeien er enorm van.’

Laagdrempelig 
Estinea heeft in Dinxperlo meerdere participatieprojecten. Dat begon 
klein. Monique onderzocht in 2013 de mogelijkheden voor samenwerking 
met basisschool IKC De Bosmark en woonzorgcentrum Careaz Dr. Jenny. 
‘Het is fantastisch als je zulke organisaties hebt die mee willen pionieren. 
Dan blijkt er heel veel mogelijk. Mensen met een beperking vouwen de 
was, serveren koffie en thee, halen glas en papier op; ze draaien gewoon 
mee bij De Bosmark en Careaz. Ondertussen maken kinderen en ouderen 
op een laagdrempelige manier kennis met mensen met een beperking. 
Die positieve ervaringen hebben ertoe bijgedragen dat ook op andere 
plekken van alles tot stand is gekomen. Zoals hier in het Kulturhus en bij 
Bibliotheek Dinxperlo. En ook vanuit onze eigen locatie voor Werk en 
Activiteiten leveren we een bijdrage in de wijk.’ 

Samen
In het Kulturhus werkt Estinea samen met Figulus Welzijn. Monique: 
‘We delen dezelfde belangen, willen burgers met elkaar verbinden. 
De contacten waren er al, want mensen met een beperking die wij 
ondersteunen gingen al naar kookactiviteiten of de jongerendisco van 
Figulus. In het Kulturhus nemen zij deel aan de breiclub, of ze brengen 
koffie en thee naar de speel-o-theek of de schilderclub. Samen zorgen we 
ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf kunnen halen.’ 
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Samen werken ze al meer dan 120 
jaar bij Estinea. Begeleider Hans 
Romijn, gepensioneerd begeleider en 
tegenwoordig vrijwilliger Betsy Stronks 
en regiomanager Tineke Roelofsen.  
Als medewerkers van het eerste 
uur gingen ze met elkaar in 
gesprek. Is er in 50 jaar 
veel veranderd of doen 
we eigenlijk nog steeds 
hetzelfde? 

IN GESPREK 

Betsy: ‘Ik denk dat ik van ons drieën 
het langst bij Estinea werk. Het 
sollicitatiegesprek was in de kroeg. 
“Woar bu’j van? Ow, bu’j van die en 
die? Dan zit ‘t wal good.” Er werd 
helemaal niet naar mijn opleiding 
gevraagd, haha!’ 

Hans: ‘Zo ging dat in die tijd. Als 
aspirant-leerling ging ik kijken 
op een paviljoen bij meervoudig 
gehandicapten met zeer laag niveau. 
Als je daar ‘tegen kon’ dan was je 
geschikt, dacht men toen. Ik was de 
eerste mannelijke bewoner van de 
zusterflat, destijds van ’s Heeren Loo.’

Betsy: ‘Wij startten in november 1970 
met een directeur en twee piepjonge 
collega’s op de Cederhof. Dat was 
de eerste woonlocatie van STD: een 
gezinsvervangend tehuis voor mannen 
én vrouwen, midden in Aalten. Dat was 
toen wat.’

Hans: ‘Ja, want tot die tijd lagen 
woonlocaties vaak afgelegen in het 
bos om mensen met een verstandelijke 
beperking te beschermen tegen de 
maatschappij. En er was een strikte 
scheiding tussen de seksen.’

Betsy: ‘De scheiding tussen werk en 
privé was minder strikt. Ik weet nog dat 
ik zes weken na mijn bevalling weer aan 
het werk ging. Als ik slaapdienst had, 
lag mijn man op een luchtbed naast mij 
en ons dochtertje in een campingbedje! 
Dat zou nu natuurlijk niet meer kunnen.’

Tineke: ‘Ik startte in 1976 op de 
Cederhof, vers van de middelbare 
school. Er kwamen indertijd steeds meer 
vragen van ouders die vroegen of hun 
kind in Aalten kon wonen. Dichterbij 
en midden in de maatschappij. En dus 
kwamen er al snel meerdere huizen bij.’

Betsy: ‘Wij deden in die tijd alles voor 
cliënten. Naast de verzorging ook 
schoonmaken, bedden opmaken 
en koken. Terwijl veel cliënten 
best mogelijkheden hadden om 
zelfstandiger te functioneren.’

Hans: ‘Ze moesten zelf hun eten 
doorslikken, dat was het wel zo’n 
beetje.’

Tineke: ‘Ja, we waren heel verzorgend.’ 

Betsy: ‘En iedereen deed mee aan 
het gezamenlijke programma. Ook 
een jongen met autisme die we 
begeleidden, terwijl hij dat helemaal 
niet wilde.’ 

Hans: ‘Je kunt wel zeggen dat 
cliënten in die tijd veel meer tot 
elkaar veroordeeld waren. Ze hadden 
gewoon geen keus.’

Tineke: ‘Ik kijk nu nog wel eens met 
schaamte terug. Wij accepteerden 
eigenlijk ook geen bemoeienis van 
ouders. “Laat dat maar aan ons over”, 
zeiden of dachten we dan.’ 

Betsy: ‘Nu zijn ouders veel mondiger en 
kijken we gelukkig veel meer naar wat 
cliënten zelf kunnen en willen.’

Tineke: ‘Ja, en mede hierdoor 
veranderde vanaf 1998 de 
organisatiestructuur. STD en Slaaborg 
(begonnen als dependance van De 
Hartenberg, red.) werkten vanaf 
2000 samen. De fusie naar Estinea 
was in 2003. Kort daarvoor werd het 
zelfsturend werken ingevoerd en 
kreeg iedere cliënt een volwaardige 
woonruimte met een eigen voordeur.’

Hans: ‘Zelfsturend werken was destijds 
een cultuurshock! Veel medewerkers 
moesten wennen, maar er kwam meer 
verbinding door de nieuwe structuur.’

Tineke: ‘Teams gingen hun eigen 
locatie runnen. Alles wat daarvoor 
gedaan werd door het hoofd, moesten 
medewerkers zelf doen. Er is jarenlang 
geïnvesteerd om medewerkers en teams 
hierin te scholen en ondersteunen.’

Betsy: ‘Op de Elzenhof heeft het voor 
cliënten niet zoveel impact gehad, vind 
ik. Maar dat was niet overal zo.’

Tineke: ‘Ergens in 2006 hebben we de 
keuze gemaakt om geen zorgaanbieder, 
maar cliëntondersteuner te zijn. We 
vinden dat mensen met een beperking 
zelf kunnen bepalen wat ze nodig 
hebben.’’  

Hans: ‘Dat weten veel cliënten ook 
heel goed zelf.’

Betsy: ‘We gingen samen met cliënten 
en ouders kijken naar de zorgplannen. 
Er kwam meer openheid.’

Tineke: ‘Nu is het ondenkbaar 
dat cliënten en ouders níet 
meedenken en meebeslissen over het 
ondersteuningsplan!’

Hans: ‘Wat dat betreft doen we veel 
anders dan vroeger. Toch kunnen we 
nog steeds slagen maken, vind ik. 
Mensen met een beperking kunnen 
vaak meer aan dan we denken. We 
hoeven geen dingen bij hen weg te 
houden, het leven is niet alleen maar 
mooi.’

Tineke: ‘De grote winst van nu is, dat 
iedereen z’n eigen identiteit mag 
ontwikkelen. We zijn vijftig jaar verder, 
maar de intentie is hetzelfde. Mijn 
persoonlijke drive was om met mensen 
te werken en samen te zoeken naar 
mogelijkheden voor ontwikkeling. Die 
drive heb ik nog steeds.’

Hans en Betsy: ‘Helemaal mee eens!’

Mensenwerk
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Hier 
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Recht uit het hart
Op haar 40e gooide Sandy Jansen het roer om. Sandy: ‘Ik werkte twintig jaar in de 
tandtechniek, maar voelde dat ik niet op mijn plek zat. Op dat moment opende Estinea een 
nieuwe locatie aan ’t Bartelinkslaantje in Hengelo, hemelsbreed zo’n 500 meter van mijn 
huis. Ze zochten vrijwilligers. Ik meldde mij aan en kon direct aan de slag. Elke week bracht 
ik bewoners naar de sport en ik ging met hen mee naar FC Twente. Het samenwerken met 
mensen met een beperking gaf mij enorm veel voldoening. Toen wist ik dat ik er mijn werk 
van wilde maken.’

Een begeleider wees Sandy op de mogelijkheid om een BBL-beroepsopleiding te volgen. 
‘In 2018 ontving ik mijn diploma “Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen”. Ik 
werk nu als begeleider bij Estinea, sinds kort bij theeschenkerij Katoen in Enschede. Ik 
ben enorm blij dat ik mijn hart heb gevolgd en deze overstap heb gemaakt. Ik raad 
iedereen aan, die niet op zijn plek zit, om te investeren in die zoektocht. Ik ga nu met 
plezier naar mijn werk en dat draagt wezenlijk bij aan mijn levensvreugde.’
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Tijd in beeld

1988
Genieten van de sneeuw in Oostenrijk. 

1992
Ook in de jaren negentig ging iedereen al zoveel 
mogelijk zelf naar de dagbesteding, nu locaties voor 
Werk en Activiteiten. Zoals hier: samen lopend naar 
De Lichtenberg vanaf woonlocatie de Heem (nu 
Jachtlaan) in Silvolde. 

We hebben een groot 
aantal collega’s die al heel 
wat jaren bij Estinea werken.
De meesten herinneren zich 
de jaarlijkse zeskampen 
nog goed.

In 50 jaar verandert er veel. Wat is gebleven 
is het kleine, het lokale, het écht zien van 
de ander. Om zo bij te dragen aan het 
levensgeluk en werkplezier. Elke dag weer.

2012
Na 16 jaar draagt bestuurder Hans Bax zijn functie 
in mei over aan Beatrijs van Riessen. Zij is de derde 
bestuurder in 50 jaar.

2013
In mei wordt de nieuwe woonlocatie 
‘t Bartelinkslaantje in Hengelo (Ov.) feestelijk 
geopend. Natuurlijk krijgt iedere bewoner de sleutel 
van zijn of haar eigen appartement.

2014
Koningin Maxima bezoekt woonlocatie Oostervoort 
in Winterswijk waar een maatjesproject loopt met 
leerlingen van het Graafschap College. 

2014
In Dinxperlo doet iedereen mee. Ook tijdens de 
tv-opnames van Zomer in Gelderland van Omroep 
Gelderland.
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IN BEWEGING

Op eigen benen
Met een beetje hulp kom je een heel eind. De zussen Hannie en 
Johanna woonden op de boerderij in Aalten, samen met hun 
moeder en broer. Ze hadden de wens om zelfstandig te wonen. 
Dus toen ze het huis van hun oom konden overnemen, wilden ze 
die wens waarmaken. Ze zochten contact met Estinea, om mee te 
denken. Inmiddels wonen ze vijf jaar op zichzelf in Varsseveld. 

‘Bij sommige dingen hebben we steun nodig,’ vertelt Johanna.  
‘Thuis stonden onze moeder en broer altijd voor ons klaar. Nu 
hebben we ieder een begeleider. We zijn geen setje en hebben 
allebei onze eigen wensen.’ De eerste tijd in het huis vonden ze 
spannend. Hannie: ‘We moesten wennen aan de geluiden van 
buiten en kenden nog niemand. Samen met onze begeleiders 
organiseerden we een kennismaking met de buurt. We hebben 
nog steeds contact met de overbuurvrouw. We gaan naar de 
sportschool en eten regelmatig bij het Borchuus en de Pollepel.  
We kennen hier nu al best wat mensen.’ 

Ondersteuning op maat 
Beide zussen zijn enorm gegroeid in hun zelfstandigheid. Johanna 
rijdt auto en heeft met de cursus ‘Op weg’ met de trein leren reizen. 
Johanna: ‘Nu leer ik het Hannie ook. Ik vind het leuk om van alles 
te leren. Mijn begeleider helpt me om het soms even rustiger aan 
te doen. Zo werkte ik eerder vijf dagen en nu vier. Met hulp van 
mijn begeleider is het me gelukt om bij mijn werkgever mijn grens 
aan te geven.’ Hannie krijgt juist ondersteuning bij meer praktische 
vragen. ‘Ik kan niet lezen en durfde daardoor niemand te bellen. 
Mijn begeleider heeft foto’s in mijn telefoon gezet, zo kan ik zien wie 
ik bel. Ik heb ook een planbord met plaatjes voor het koken. Zo kan 
ik het helemaal zelf.’

Rollen omgedraaid
‘We redden ons goed samen, vullen elkaar aan,’ vertelt Johanna 
trots. Hannie beaamt dit: ‘Ja, en als we iets nieuws willen proberen, 
helpen onze begeleiders ons bij de eerste keer. Daarna kunnen 
we het vaak zelf. Mijn begeleider heeft me voorgesteld aan een 
vrijwilliger. Met haar fiets of wandel ik, we doen boodschappen of 
drinken een kopje koffie op het terras. Dat is heel fijn.’ Johanna: 
‘Onze moeder en broer zien we natuurlijk ook nog, maar de rollen 
zijn wel een beetje omgedraaid. Ik neem mijn moeder nu mee om 
boodschappen te doen of breng haar naar het ziekenhuis. Wat een 
verschil met vroeger, hè!’
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IN GESPREK 

Wouter: ‘Toen Maico, Joke en 
de andere cliënten hier kwamen 
wonen, woonde ik nog bij mijn 
ouders, in de boerderij aan de 
overkant. Ik herinner me de 
eerste kennismaking nog goed. 
Ik was buiten aan het werk toen 
een van de bewoners aan kwam 
wandelen. Hij vroeg me of ik hout 
voor hem kon zagen. Langzaam 
maar zeker groeide het contact 
en maakte ik kennis met de 
andere bewoners. Zo ben ik er 
als vrijwilliger ingegroeid, hoewel 
ik me in het begin helemaal 
geen vrijwilliger voelde. Het was 

gewoon gezellig en ik kwam 
hier steeds vaker over de vloer. 
Toen ik zelf verhuisde naar een 
appartement in het dorp, bleef 
het contact.’

Maico: ‘Nu ben je hier elke 
vrijdag.’

Wouter: ‘Ja, ik drink dan 
een bak koffie en klets met 
iedereen die thuis is. Totdat 

jij je meldt.’

Maico: ‘We spelen elke vrijdag 
samen een potje squash. Daarna 
doen we samen boodschappen. 
Ik zocht een jaar lang tevergeefs 
naar een nieuw squashmaatje. 
Vroeger squashte ik wekelijks met 
mijn moeder. Tot zij ziek werd, 
toen kwam ik de baan niet meer 
op. Superjammer! Jij bood je aan, 
ook al vind je er helemaal niets 
aan om te sporten. We squashen 
nu al weer zo’n twee jaar samen.’ 

Wouter: ‘Je hoeft mij er nog steeds 
niet ‘s nachts voor wakker te 
maken, hoor! Maar ik zie dat jij er 
gelukkig van wordt. Dat maakt 
me blij. Bovendien voel ik dat mijn 
conditie erop vooruit gaat.’ 

Maico: ‘Jij zit ook veel te veel 
achter je bureau. Je zou eens een 
zitcheck moeten doen op internet 
en een stabureau moeten nemen.’

Wouter: ‘Dit soort gratis advies 
geven, doe jij altijd. Je weet 
veel over verschillende dingen 
en deelt die kennis gevraagd 
en ongevraagd met anderen. 
Ik vind het mooi dat je dat ook 
doet op je eigen Youtube-kanaal 
Multibrommer. Je deelt daar 
tutorials, bijvoorbeeld over 
het bijvullen van olie voor de 
Spartamet.’

Maico: ‘Ik weet graag hoe het zit. 
Of het nu over mijn werk gaat, de 
lokale politiek of het seizoenklaar 
maken van mijn airco. Aan het 
einde van de week zit mijn hoofd 
dan wel behoorlijk vol. Dan is het 
heerlijk om te ontladen tijdens het 
squashen.’

Wouter: ‘En ondertussen voeren 
we regelmatig stevige discussies.’ 

Maico: ‘Eigenlijk ben ik behoorlijk 
eigenwijs. Dat is een familietrek, 
mijn opa had dat ook. Maar 
wat dat betreft zijn wij wel aan 
elkaar gewaagd. Laatst nog 
bijvoorbeeld, toen we het hadden 
over de werking van de tuinfrees. 
Jij had instructies meegekregen 
van je broer die hovenier is. Toch 
vond ik dat het helemaal anders 
moest.’ 

Wouter: ‘Ja, dan gaat het er wel 
eens hard op. Maar aan het eind 
van de discussie geven we elkaar 
altijd weer een hand en is het 
klaar.’

Maico: ‘Dat het goed voelt, dat 
is zeker.’
 
Wouter: ‘Dat geldt voor mij ook. 
Elke vrijdag stap ik hier even in een 
andere wereld. Het contrast met 
mijn baan als werkvoorbereider 
in de metaalindustrie is groot. Dit 
vrijwilligerswerk, het contact met 
jou en de andere bewoners, heeft 
mijn kijk op de wereld veranderd. 
Ik had vroeger geen idee dat 
er mensen zijn die buiten de 
maatschappij vallen, maar daar 
wel in horen.’ 

Maico: ‘Je geeft mij gewoon fijne, 
goeie, fatsoenlijke ondersteuning 
waar ik iets aan heb.’ 

Wouter: ‘Daar word ik zelf ook 
weer gelukkig van!’

In een schitterende boerderij 
aan de Boeijinkweg, vlak bij 
Winterswijk, wonen twaalf 
mensen met een beperking. 
Maico van Essen woont er 
vanaf het eerste uur, al zo’n 
twaalf jaar. Zo lang komt ook 
vrijwilliger Wouter Vreman er al 
over de vloer. In het voorhuis 
praten ze over het contact 
tussen vrijwilliger en cliënt. 
Bewoonster Joke sluit gezellig 
aan en luistert mee.

‘Fijne ondersteuning 
waar ik iets 

aan heb’

18 Estinea magazine Mei 2019 19
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Gelukkig op de fiets
Florian van Heerde is een bekende persoonlijkheid in Varsseveld. Hij woont aan de 
Houtdreef en is postbode, fietser en Graafschap-supporter. Florian: ‘Ik ben altijd bezig 
met mijn werk of mijn hobby. Ik verveel me dus nooit. Ik fiets al twintig jaar rond op mijn 
racefiets. Ik zit bij de Wieler Tour Club en doe mee aan verschillende toertochten. Soms 
fiets ik wel bijna 80 kilometer. Heerlijk, lekker in de buitenlucht! Ik houd van de snelheid en 
het is nog gezond ook.’

In het weekend fietst Florian altijd alleen. ‘Op zondag drink ik vaak een kopje koffie 
in een restaurant, eet een broodje hamburger en fiets dan weer verder. Ook op 
doordeweekse dagen zie je mij altijd op de fiets. Ik breng op mijn fiets de post rond 
in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. Als het druk is, vind ik het soms wel zwaar. Maar 
meestal geniet ik ervan om het te doen. Waar ik nog meer van geniet? Van mijn 
konijn, dat is alles voor me! Ja, daar word ik echt gelukkig van.’ 
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Nagenieten van 1 maart
Op vrijdag 1 maart lag de rode loper uit voor iedereen die we ondersteunen. 
Wat hebben we veel gelukkige gezichten gezien. Geniet nog even na 
met deze foto’s van deze jubileumdag. 

Nog meer zien? Ga naar www.estinea.nl/terugblik1maart 
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IN BEWEGING

‘Dorien geniet 
met volle teugen’
Dorien Rutgers heeft oog voor wat er om haar heen gebeurt. Ze doet 
mee aan de dagelijkse activiteiten in huis en bij Werk en Activiteiten en 
zit goed in haar vel. Helemaal vanzelfsprekend is dat niet. Dorien heeft 
een ernstige meervoudige beperking en autisme. Vorig jaar ging ze door 
een moeilijke periode. Haar zus en begeleiders wilden Dorien beter leren 
begrijpen en besloten haar anders te benaderen. 

‘Dorien is in korte tijd enkele keren verhuisd’, vertelt Ada Stronks, zus van 
Dorien. ‘Dat vond ze ingewikkeld en ik zag haar veranderen. Ze werd 
heel snel fysiek, ging schoppen en slaan. Daarbij verwondde ze zichzelf 
en anderen. Ze vroeg op een negatieve manier om aandacht. Het was 
moeilijk om haar zo te zien.’

Samen 100
Ada en persoonlijk begeleider Joke Klein Wolterink besloten dat er iets 
moest veranderen. Joke: ‘We zagen dat Dorien continu op zoek was naar 
bevestiging, dat ze veiligheid zocht. Maar wat we ook probeerden, Dorien 
had niet het gevoel dat ze die kreeg. In gesprek met de gedragskundige 
zijn we tot een oplossing gekomen: de ‘Samen 100’-aanpak. We laten 
Dorien nu iets losser. We leggen haar vaker keuzes voor, vragen wat zij 
belangrijk vindt. En we geven haar veel complimenten. Ze voelt zich 
serieus genomen en we zien haar zelfvertrouwen groeien. Op momenten 
dat het nodig is, vullen wij juist wat meer aan. Samen gaan we voor de 
100 procent.’

Eigen regie
Ada: ‘Dorien krijgt nu de ruimte om regie te nemen op de momenten 
dat ze dat aankan. Ze heeft bijvoorbeeld geleerd om ‘s ochtends aan 
te geven wat ze wil eten en welke kleren ze aan wil. Ik leerde dat ik haar 
niet iets moet vragen en het dan gelijk gaan doen. Dan overvraag ik 
mijn zus. Ze wil zelf kunnen beslissen.’ Joke: ‘Het gaat nu veel beter met 
Dorien. Dat merken we aan hoe ze kijkt, de geluidjes die ze maakt en de 
vingerknipbewegingen die ze maakt. Tekenen dat het weer goed met 
haar gaat.’

Radio aan
Ada ziet en ervaart hetzelfde. ‘Dorien vertrouwt me meer. We hebben veel 
dieper en warmer contact nu. We gaan vaak samen op pad en in de auto 
kan de radio weer aan. Dorien zegt dat haar hoofd niet meer zo vol zit 
en geniet met volle teugen. Toch Dorien?’ Dorien: ‘Ja! Jij bent mijn zus en 
vriendin. Gaan we binnenkort weer lunchen?’
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Vriendinnen 
voor het leven

Ze zijn dikke vriendinnen vanaf 
de dag dat ze elkaar leerden 

kennen. Brigitta (50) en Carolijn 
(50) ontmoetten elkaar bij Estinea. 

Lange tijd woonden ze allebei op 
de Meibrink in Dinxperlo. Buren zijn 

ze inmiddels niet meer, want Brigitta 
woont in Aalten en Carolijn woont 
zelfstandig in Dinxperlo. Maar hun 
vriendschap blijft en duurt al meer 

dan dertig jaar! 

IN GESPREK 

Brigitta: ‘Ik weet nog dat jij op de 
Meibrink kwam kijken in 1988. Ik 
zei: “Ik hoop dat dat meisje bij ons 
komt wonen.” Je had permanent 
in je haren en een donkerrode 
broek aan. Je leek me meteen 
heel aardig. Na mijn vakantie 
kwam je bij ons wonen. We gingen 
veel met elkaar om. Je mocht een 
jurk van mij lenen en toen werden 
we vriendinnen.’ 

Carolijn: ‘Haha, inderdaad ja! Ik 
vond jou meteen heel aardig en 
we deden leuke dingen samen. 
Bij jou op de kamer naar muziek 
luisteren, praten, samen breien en 
elkaar helpen. 

Brigitta: ‘Ik hielp jou als iets niet 
goed lukte, en jij mij. De uitjes 
die we maakten waren ook altijd 
fijn. Bijvoorbeeld als we naar 
concerten gingen, samen met 
andere bewoners en begeleiders 
van de Meibrink. Weet je nog het 
concert van BZN? Of de andere 
uitjes die we hadden, zoals samen 
bloemschikken, muziek maken of 
naar de discotheek?’ 

Carolijn: ‘We waren altijd wel in 
voor iets leuks en gezelligs. En 
natuurlijk met een drankje en iets 
lekkers erbij.’

Brigitta: ‘Op een gegeven 
moment zijn we allebei verhuisd. 
Ik naar een aanleunwoning 
bij de woonlocatie waar ik 
zelfstandiger ging wonen. Dat 
vond ik spannend, maar vooral 
heel leuk. En jij kreeg een eigen 
appartementje aan de Meibrink. 
Toen konden we nog makkelijk bij 
elkaar op bezoek.’

Carolijn: ‘Dat was best een 
bijzondere tijd, hè? Gingen we 
samen spulletjes kopen voor 
onze nieuwe woning, samen met 
een van de begeleiders. En weet 
je nog dat we wel eens met z’n 
tweetjes naar mijn moeder in 
Silvolde gingen? Voor een dagje. 
Dan bleven we daar eten. Het 
was best lang fietsen vanaf de 
Meibrink, tien kilometer zo’n 
beetje.’

Brigitta: ‘Ja, dát is een leuke 
herinnering! Wat ik ook ontzettend 
fijn vind is dat we nog elk jaar in 
de zomer samen naar Nijmegen 
gaan. Naar Mariet, jouw oud-
begeleider. Eerst lekker koffie 
drinken, dan een broodje eten en 
‘s middags winkelen.’

Carolijn: ‘De gezamenlijke 
vakanties met bewoners en 
begeleiders van de Meibrink 
waren ook altijd heel leuk. We 
zijn naar België geweest en Ibiza. 
We hebben echt veel gezien en 
gedaan.’

Brigitta: ‘Klopt. In 2015 ben ik 
verhuisd naar de Vlierbeslaan in 
Aalten. Toen werd het wel anders. 
Maar we zijn zo aan elkaar 
gehecht dat we toch wel contact 
houden. We spreken nog steeds 
veel af, gaan bij elkaar op visite en 
doen leuke dingen samen.’

Carolijn: ‘We zien elkaar minder 
dan vroeger, maar eigenlijk nog 
steeds wel elke maand. De ene 
keer kom jij bij mij op bezoek, de 
andere keer ik bij jou. En als er iets 
bijzonders is, bellen we. Soms zien 
we elkaar vaker. Bijvoorbeeld als 
er activiteiten of evenementen 

zijn. Dan weet ik dat jij daar ook 
bent en zoeken we elkaar altijd 
op.’

Brigitta: ‘Ja, altijd! We begrijpen 
elkaar echt en onze vriendschap is 
nog steeds hetzelfde.’ 

Carolijn: ‘Echt wel! We houden 
van dezelfde dingen, zoals 
uitgaan en winkelen. Of we 
gaan naar de film. Wel een film 
met humor hoor, liever niet zo 
serieus. En we komen op elkaars 
verjaardagen.’ 

Brigitta: ‘Ik ken jouw familie en jij 
die van mij. Eigenlijk voelt het wel 
een beetje alsof wij ook familie 
van elkaar zijn. Ik kan met jou over 
alles praten, we leggen mekaar 
alles heel duidelijk uit. Als ik weet 
dat jij iets niet fijn vindt, dan doe 
ik het niet. En wat jij wel fijn vindt, 
doe ik wel. Dat gaat over en weer. 
We voelen elkaar goed aan. 

Carolijn: ‘Ik ben heel blij met 
jou, dat wil ik altijd zo houden. 
Je luistert goed naar mij, we 
bespreken leuke dingen en ook 
problemen met elkaar. Het geeft 
een fijn gevoel om zo’n goede 
vriendin te hebben.’

Brigitta: ‘Ik vind jou ook lief. Je 
bent spontaan en ziet er leuk uit. 
Ik vind dat het hartstikke leuk gaat 
tussen ons en hoop dat we altijd 
de dikste vriendinnen blijven!’
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Altijd opgewekt 
Josien Lansink is een optimistisch mens. Ze is al ruim dertig jaar begeleider bij Estinea. 
Josien: ‘Er zijn weinig dagen dat ik geen zin heb om naar mijn werk te gaan. Tuurlijk zitten er 
altijd dagen tussen die minder prettig verlopen. Maar ik heb van nature een positieve instelling.
Een andere baan heb ik nooit overwogen. Ik heb niet de ambitie om hogerop te komen. Hier, 
bij Werk en Activiteiten Mallumse Molen, doe ik wat ik het allerliefste doe.’ 

In de ambachtelijke werkplaats aan de Mallumse Molen ondersteunt Josien mensen met een 
beperking bij het maken van houten producten. ‘Ik vind het heerlijk om samen bezig te zijn. 
We maken nestkastjes, voederhuizen en allerlei decoratieartikelen voor in de tuin. Naast dat ik 
cliënten begeleid, maak ik ook de roosters voor het team. Niet dat ik dol op papierwerk ben. 
Maar een beetje puzzelen, zien waar de gaten vallen en oplossingen zoeken, vind ik heerlijk. Toch 
gaat voor mij niets boven het werken met mensen. Het maakt mij gewoon een gelukkig mens.’

Hier 
ben 
ik.
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Nagenieten 
van 29 maart
Op vrijdag 29 maart lag opnieuw de rode 
loper uit om 50 jaar Estinea te vieren. Wat 
was het een bijzondere middag. En wat 
vierden de collega’s en vrijwilligers 
’s avonds een mooi feest. Kijk maar!

Nog meer zien? Ga naar www.estinea.nl/terugblik29maart 
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IN BEWEGING

Meer dan 
collega’s
Ad Stamsnijder kan zich geen betere werkplek wensen. Hij werkt 
alweer vier jaar bij “Het Mooie Buitenleven”. Samen met zijn 
werkgever Michael Dikken maakt hij loungebanken, veranda’s, 
schuttingen en meer. Ad: ‘Michael en ik zijn meer dan collega’s. 
Ook buiten werktijd staan we voor elkaar klaar.’

Het liefst heeft hij boeiend werk waarbij hij zijn handen kan 
gebruiken, vertelt Ad. ‘Ik heb twintig jaar in de bouw gewerkt en 
een bedrijf gehad in systeemplafonds en wanden. Daarna werkte 
ik een tijdje op een zorgboerderij, maar mijn begeleider daar 
zag dat ik meer wilde en kon. Zij ging voor mij op zoek naar een 
begeleid werkenplek. Op een braderie kwam zij een stand tegen 
van “Het Mooie Buitenleven” en vertelde daar over mijn affiniteit 
met hout. Zo is het balletje gaan rollen.’ 

Aanstekelijk enthousiasme
Al snel volgde een ontmoeting tussen Ad en Michael. ‘In het begin 
was het even aftasten,’ weet Michael nog, ‘maar al snel bleken 
we goed met elkaar overweg te kunnen. Ad begon hier een halve 
dag in de week. Inmiddels werkt hij vijf dagen bij ons. Dat laat 
wel zien dat hij een fijne collega is. Hij kan goed met hout werken, 
werkt nauwkeurig en komt altijd op tijd. Zijn enthousiasme is 
heel aanstekelijk. Soms moet ik hem even terugfluiten: “eerst 
nadenken en overleggen”, zeg ik dan.’ ‘Ja, soms zien we de 
dingen anders,’ gaat Ad verder. ‘Maar dat kunnen we goed naar 
elkaar toe aangeven. Klanten zeggen ook dat we goed met 
elkaar kunnen werken. En niet alleen werken, we lachen samen 
ook heel wat af. Gisteren had ik Michael nog te pakken. Ik gaf 
hem een levend muisje en dat had hij niet door!’ Michael lachend: 
‘Ik had ‘m bijna achter de bokse hangen.’

Persoonlijke relatie 
Ook buiten het werk om hebben Ad en Michael goed contact. 
Michael: ‘Ad woont zelfstandig met ambulante ondersteuning. 
Toen hij op zichzelf ging wonen, hebben we samen zijn tuin 
aangelegd. Ik help hem en hij helpt mij.’ Ad: ‘Ook in moeilijke 
tijden is Michael er voor mij. Toen mijn vrouw overleed heeft 
Michael me opgevangen. Nee, ik kan niet bedenken wat ik 
anders zou willen. Mijn werk is divers en uitdagend, en we lachen 
veel.’ Michael: ‘Laten we dan maar gewoon zo doorgaan samen!’
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IN GESPREK 

Marcel: ‘Ik ben over het algemeen 
best gelukkig. Ik heb een leuke 
baan, een fijn huis en ik reis veel 
met het openbaar vervoer door 
Nederland. Lekker een dagje 
naar het strand bijvoorbeeld, 
even uitwaaien. Daar geniet ik 
echt van. Maar geluk is voor mij 
vooral: dat ik gehoord word. Dat 
ik ondanks mijn beperking als 
gelijkwaardig wordt gezien. Ik ben 
meer dan mijn beperking.’

Otwin: ‘Dat zeg je mooi, want 
het is precies de essentie van 
het VN-verdrag voor de rechten 
van mensen met een beperking. 
Een belangrijke bepaling uit dat 
verdrag luidt: ook al heb je een 
beperking, in eerste instantie 
ben je mens, met eigen ideeën, 
wensen en verlangens. Volstrekt 
logisch natuurlijk, maar met 
onze focus op zorg en alle 
goede bedoelingen die daarbij 
horen, willen we dat nog wel 
eens vergeten. Eigenlijk zouden 
we als gemeente geen zorg, 
maar geluk moeten inkopen bij 
zorgaanbieders.’

Beatrijs: ‘Het klinkt best een beetje 
hoogdravend, dat wij als Estinea 
een bijdrage leveren aan het geluk 
van mensen. Aan de andere kant: 
waarom zou je voor minder gaan? 
Om geluk te vinden hoef je niet 
in Hawaii op het strand liggen. 
Het gaat erom dat je zoekt naar 
de kleine dingen die voor mensen 
belangrijk zijn om lekker in hun 
vel te zitten. Dat we als Estinea 
mensen helpen in die zoektocht, 
dat is toch prachtig?’

Otwin: ‘In Nederland hebben we 
een vreemde reflex: als er iets ergs 
gebeurt, maken we onmiddellijk 

een regel die dat in de toekomst 
moet voorkomen. Dat hebben 
we in de zorg jaren gedaan en 
dus barsten we van de regels. 
Die staan de ontwikkeling van 
mensen in de weg. Persoonlijke 
groei kun je alleen bereiken als 
je af en toe je kop stoot. Daar 
moeten we mensen ruimte voor 
geven. Minder beschermend zijn. 
Het leven is voor iedereen vallen 
en opstaan. Mensen kunnen vaak 
meer dan hun omgeving denkt.’

Marcel: ‘Bij Estinea gebruiken 
begeleiders tegenwoordig de 
term “probeerruimte”. Vind ik een 
mooi woord. Ga het maar gewoon 
proberen en kijk maar wat ervan 
komt.’

Beatrijs: ‘Ik vind het mooi om te 
zien dat we daar steeds beter 
in worden. Neem het voorbeeld 
van een cliënt die jarenlang 
naar een dagcentrum ging. We 
dachten dat ze baat had bij een 
beschermde omgeving met zo min 
mogelijk prikkels. Tegenwoordig 
werkt ze op ons centraal bureau 
en onlangs leidde ze zelf een 
groep ambtenaren rond. Wat een 
ontwikkeling! Daar word ik nou 
gelukkig van.’

Marcel: ‘Ik heb zelf echt last van 
regels. Voor mij is het bijvoorbeeld 
moeilijk uit de Wajong te komen. 
Terwijl ik al jarenlang bij een 
baas werk, die heel tevreden 
is. En vorige week kreeg ik een 
brief van de organisatie van 
de Nijmeegse Vierdaagse. Mijn 
dispensatie om later in de ochtend 
te mogen starten – in het donker 
zie ik vanwege mijn beperking 
heel slecht – wordt ingetrokken 
vanwege een nieuwe Europese 

regel. Maar daar leg ik me niet bij 
neer. Ik heb een klacht ingediend.’

Otwin: ‘Dat vind ik heel goed van 
je. Ook bij het College voor de 
Rechten van de Mens groeit het 
aantal klachten over ongelijke 
behandeling van mensen met 
een beperking. Dat vind ik 
positief. Op die manier krijgt 
het onderwerp steeds meer 
aandacht.’

Beatrijs: ‘Bij Estinea maken we 
ons al jaren sterk voor zo min 
mogelijk regels. Samen met de JP 
van den Bent stichting zijn we op 
landelijk niveau koploper in het 
project “Anders Verantwoorden”, 
waarbij anders staat voor: 
minder bureaucratie. Maar jullie 
gemeenten maken het ons daarbij 
niet gemakkelijk Otwin!’

Otwin: ‘Daar heb je helemaal 
gelijk in. Als gemeenten houden 
we onszelf ook gevangen in 
onze eigen regels en procedures 
bij het inkopen van zorg. 
Bestaande systemen zitten 
ons enorm in de weg. Onze 
gemeente start binnenkort 
met een vereenvoudiging 
van ons inkoopsysteem. Als 
overheid zullen we zorg minder 
vanuit regels en meer vanuit 
toegevoegde waarde voor onze 
burgers moeten gaan inkopen.’

Beatrijs: ‘Wij kunnen niet wachten!’

Op de bres voor 
minder regels en 

meer geluk

In aanloop naar het 50-jarig jubileum 
stippelde Estinea een nieuwe koers 

uit.  Met meer levensgeluk en minder 
regels als belangrijke pijlers. Dat 

klinkt mooi, maar wat betekent dat? 
En is het haalbaar? Een gesprek 

met bestuurder Beatrijs van Riessen, 
Samen Sterk-vertegenwoordiger en 

ervaringsdeskundige Marcel Schamp 
en burgemeester Otwin van Dijk 

(Oude IJsselstreek). “Mensen zijn 
meer dan hun beperking.”

Beatrijs van Riessen begon haar 
loopbaan als begeleider in de 
gehandicaptenzorg. Sinds zeven jaar is 
ze de betrokken bestuurder van Estinea. 
Beatrijs is warm pleitbezorger van een 
menselijke organisatie, gericht op de 
leefwereld van mensen. 

Marcel Schamp heeft een visuele 
beperking en krijgt ondersteuning 
van Estinea op sociaal vlak. Vier 
dagen per week werkt hij bij een 
installatiebedrijf. De vijfde dag werkt hij 
als ervaringsdeskundige bij Team Samen 
Sterk van Estinea.

Otwin van Dijk is burgemeester van 
gemeente Oude IJsselstreek. Daarvoor 
was hij lid van de Tweede Kamer. Van 
Dijk is zelf rolstoeler en maakt zich hard 
voor een inclusieve samenleving.
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www.estinea.nl

Zo vier ik 
het liefst mijn 
verjaardag...

Cliënten vertellen:

CORINE: op de stoel gaan staan en dat iedereen 

dan voor mij zingt      RIET: met een heel mooi 

versierde deur     HENK: met mijn hele familie 

genieten van een buffet    EMMIE: ’s avonds om 

acht uur met Diny    LAURINE: gewoon thuis met 

familie, gebak en cadeaus    BITA: samen met 

tante Gerda RUDY: met mijn kinderen en kleinkinderen   

MARJOLEIN: met mijn familie    MIMI: met vlaggetjes en taart     

INGE: met visite    BRAM: in het weekend bij papa en mama        d

ANGELA: gewoon met z’n allen    DINIE: met lekker Chinees eten         f

CINDY: met drank      ANKE: een feestje met vrienden      VEERAMMA: lekker thuis met familie    WIM: met een lekker taartje     

INGE: bij mijn ouders      NICK: uit eten gaan, naar de disco, bowlen, zwemmen, of in het weekend naar huis      WIJNAND: bij 

van der Eem in een zaaltje met alle familie, cliënten en oude buren      MARLOES: bij mijn ouders thuis      TIMON: met vrienden 

en familie en het liefst met extra stoelen      SYLVIA: met slingers en taart    MICHA: niet      DORIEN: bij mijn pleegouders in 

Portugal      JAN: ik vind alles wel leuk    JANTINE: met alle familie en lekkere hapjes zoals wraps met roomkaas, sla en zalm

SONJA: veel verjaardagsliedjes zingen en met mama op bezoek   CHRISTEL: met familie    PETRA: bij papa 

en mama en in de gezamenlijke ruimte op de Jachtlaan   BAS: met heel veel ballonnen   LISA: in ieder geval 

niet meer allemaal in één keer, veel te veel mensen    DAFNE: met heel veel mensen!    MARCO: weet ik niet      

JOHANNA: met taart, cadeautjes, borrelnootjes, chippies en drinken     MELANIE: een grote zaal huren, lopend buffet 

regelen met veel toetjes en gezellige muziek     HANNIE: met hapjes    NICOLE: met shoarma      DAMLA: in het vliegtuig 

op weg naar Turkije, want ik ben jarig in de zomervakantie      HENNIE: een dag vrij nemen en op mijn eigen appartement 

bezoek ontvangen      REGIEN: met mijn broers en zussen      LOES: gezellig met familie en vrienden      PIEN: een dag apart 

voor familie en een dag apart voor vrienden      MELANIE: een grote zaal huren, lopend buffet regelen met veel toetjes en 

gezellige muziek      CHIEL: samen met familie en vrienden      BART: zo groot mogelijk in een tent      JURRE: ook zo groot 

mogelijk in een tent      HARMIEN: met hapjes      DIKE: met mijn ouders      DENNIS: aan de Stationsstraat met veel gebak      

GUUS: gewoon lekker thuus      SANDER: gewoon zoals ik altijd doe     JEANET: het liefste bij mij thuis      JELLE: bij het 

wokrestaurant in Bentelo      STEFANIE: met taart, slinger en cadeaus      JOOP: maakt mij niks uit, ik vind alles goed 

en leuk      ANNIE: thuis met mijn familie      PAULA: rustig en niet te harde muziek      BERNO: dat mensen er voor me zijn 

en een luisterend oor bieden      MARGRET: hier in huis      HENK: met koffie en gebak, en toen ik 65 werd gaf ik een feest     

MARA-LISA: in een zaaltje met een DJ    BENNO: soms op de Jachtlaan en soms bij papa en mama      JEROEN: 

met patat, appelmoes en een kipnugget     SHARISSE: bezig zijn met mijn sjablonenboek    CORINNE: ligt eraan op 

welke dag het valt, maar ik ga het liefst met één iemand een weekend weg    JOOST: met mijn ouders, broer en 

zus en taart      RIA: met Chinees eten      INGE: met mooi weer buiten en dan met familie en vrienden lekker eten 

en drinken      AMANDA: samen met de andere bewoners      ALBERT: met veel visite, cadeautjes en zeven pannenkoeken      

MAYCEL: in het casino aan de pokertafel met veel geld    MARTIJN: in een zaaltje met vrienden en familie en een DJ      

JORDY: met gebak      BERNARD: met mijn familie      MARIEKE: op het balkon met koffie en gebak, samen met mijn moeder


