
Drina heeft haar  
eigen plek samen  
met haar huisdieren 
 

”

SAMEN STERK
4 weetjes over de 
ervaringsdeskundigen 
van team Samen Sterk 

FLINK!
Loes volgde de Flink! 
training en durft  
nu te zeggen wat  
ze vindt

MIJN WERK    
Niels, Lars en Søren 
vertellen over hun 
werkplek bij de  
WAGU in Ulft  

BART: “MIJN 
BEGELEIDER HELPT 

MIJ OM STEEDS 
ZELFSTANDIGER  

TE WORDEN”

DIT IS 
MIJN 
THUIS



EEN GESPREK AAN  
DE KEUKENTAFEL

Bart: Ik heb mijn eigen appartement, maar  
we doen veel samen. Tuinieren bijvoorbeeld. 
We hebben een grote tuin die we samen met 
de buurt onderhouden.

Beatrijs: Ze hebben het hier goed voor elkaar 
met jou als tuinman. En als kok, want ik hoorde 
dat je ook regelmatig kookt.

Bart: Klopt, ik help met het koken voor de hele 
groep, want we eten vaak samen. Soms laten 
ze me mijn eigen gang gaan in de keuken, dat 
is goed voor mijn zelfvertrouwen. Bij de BRAVO-
training die ik volg, leer ik meer over hoe je je 
gezond en fit voelt. Ik vind niet alle sporten leuk 
en het is soms lastig vol te houden. Daarom 
sporten we gezamenlijk, dat is leuker.

Beatrijs: Dat snap ik. Het helpt als je iets  
doet dat je leuk vindt.

Bart: Ik motiveer ook anderen. Met sporten, 
maar ook om op ABCDate te gaan. Ik heb nog 
geen echte date gehad, maar ABCDate is er 
ook voor wie vriendschap zoekt. Ik heb wel  
een paar vrienden, maar het onderhouden  
van vriendschappen vind ik nog best lastig. 
Mijn begeleider helpt me daarbij. Hij legt uit 
wat vriendschap betekent en hoe je met  
elkaar omgaat.

Beatrijs: Ik snap wel dat je soms niet goed 
weet hoe. Want iedereen heeft een eigen 
gebruiksaanwijzing. Heb je nog dromen voor 
de toekomst?

Bart: Ik wil graag ambulant wonen. Dat zijn  
we nu aan het oefenen en het gaat heel goed. 
Ik word steeds zelfstandiger.

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 Communica-
tie Fotografie: Stan Bouman, John 
Voermans, Annabel Jeuring. Tekst: 
Estinea en Petra Lubbers. Copy-
right bij de uitgever. Alle rechten 
voorbehouden. Artikelen delen 
mag met toestemming van Esti-
nea, communicatie@estinea.nl. 

Bart Kramer geeft bestuurder
Beatrijs van Riessen een inkijkje 
in zijn leven en vertelt welke rol 
Estinea hierin speelt. 
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OVER 
WONEN

❞
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“Hiervoor woonde ik in Dieren, in een  
een-gezinswoning met ambulante 
begeleiding. De buurt daar beviel me  
niet zo goed. Mijn zus kwam toen op  
het idee om bij Estinea te gaan wonen.  
En zo ben ik hier in ’s Heerenberg beland. 
Het wonen bij Estinea kende ik al wel, 
want mijn twee dochters wonen ook  
met begeleiding van Estinea.  

Sinds ik hier woon voel ik me niet meer 
eenzaam. Er zijn veertien andere  
bewoners, dus er is altijd wel iemand  
met wie ik een praatje kan maken of tv 
kan kijken. Dat doen we meestal in de  
gezamenlijke ruimte op de tweede  
verdieping. Maar ik ben ook graag in  
mijn eigen appartement. Ik heb het  
helemaal naar mijn eigen smaak  
ingericht, met mijn eigen spulletjes.  
En ik hou het ook zelf schoon. Dat moet 
ook wel, want ik heb veel huisdieren. 

Hartstikke gek op dieren en planten
Ik woon hier samen met mijn katten  
Mirakel, Felix en Rico, zes grote land- 
slakken, een miljoenpoot en twee 
schildpadden. Ik ben erg gek met mijn 

dieren en ik was dus ook heel blij dat ik ze 
mee kon nemen. Voor een aantal andere 
dieren heb ik wel een goed tehuis gezocht, 
want mijn appartement is kleiner dan mijn 
vorige huis. En ik moet ook genoeg ruimte 
overhouden voor mijn plantenverzameling. 

Hoe mijn dagen eruit zien? Na het  
opstaan kijk ik eerst Goede Tijden en 
daarna ga ik met de anderen koffie  
drinken. Dan ga ik schoonmaken, 
boodschappen doen en creatieve dingen 

doen. Bijvoorbeeld 
dia mond paiting 

 of knutselen.  
’s Middags drinken 
we samen koffie 
of thee en daarna 
eten we.
 
Ik heb nog veel 

plannen voor de toekomst. Ik wil nog 
graag sporten en leuk werk in de buurt. 
Samen met mijn begeleider ben ik op zoek 
gegaan naar een werkplek. Die hebben 
we gevonden! Binnenkort heb ik mijn  
eerste werkdag bij een plantenwinkel. 
Daar heb ik erg veel zin in!” 

Een eigen plek om 
te wonen, dichtbij 
familie en vrienden. 
Bij Estinea kun je 
wonen met de 
ondersteuning die 
jij nodig hebt. Onze 
woonlocaties liggen 
in een woonwijk, of 
aan de rand van een 
dorp of stad. 

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

WONEN BIJ 
ESTINEA

Thuis is waar je je fijn voelt, jezelf kunt zijn. Drina Harmsen 
woont bij Estinea. Ze heeft een eigen appartement maar  
de gezelligheid van haar medebewoners is altijd vlakbij.  
Wat maakt haar huis nu haar thuis? Drina vertelt.

“IK WAS HEEL 
BLIJ DAT IK 

MIJN DIEREN 
MEE KON 
NEMEN.”

❞

wonen bij Estinea

“SINDS IK 
HIER WOON 
VOEL IK ME 
NIET MEER 
EENZAAM”



“NAAST KLEINSCHALIGHEID  
EN PERSOONLIJKE 

AANDACHT VINDEN WE HET 
VOORAL BELANGRIJK DAT 
KEVIN ZICHZELF KAN ZIJN”

” Estinea heeft ruim 35 woonlocaties in de 
Achterhoek en 6 woonlocaties in Twente.  
Ook zijn er nieuwe woningen in ontwikkeling in 
Eibergen en Doetinchem. 

• Je kunt bij Estinea in een eigen appartement 
   wonen. Er is dan altijd een begeleider op de 
   locatie aanwezig of bereikbaar voor jou en 
   andere bewoners van het appartementen-
   gebouw.

• Je kunt ook bij Estinea wonen als je 
   intensieve verzorging en ondersteuning 
   nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je een 
   ernstige meervoudige beperking hebt.  
   Je krijgt dan woonruimte in een huis met 
   anderen. 
 
• Je kunt ook af en toe een weekend bij Estinea 
   logeren om te oefenen met zelfstandig wonen. 
   Of om je familie thuis even ruimte te geven. 

     Kijk voor meer informatie  
op Estinea.nl of neem contact  
op via 088-4950210

OVER WONEN

7

Moeder Anja vertelt: “Toen we nog in 
Neede woonden, merkten we dat er 
heel weinig clubjes zijn voor kinderen 
als Kevin, toen zes jaar. Ook omdat hij 
enig kind is vonden we het belangrijk 
dat hij met leeftijdsgenootjes kon 
spelen. Met dat in ons achterhoofd 
kwamen we bij het logeerhuis van 
Estinea in Neede terecht, waar Kevin  
op zaterdag met een ander jongetje 
speelde. Toen dat jongetje vertrok 
zijn we ermee gestopt, omdat er geen 
andere leeftijdsgenootjes waren.”

Vader Marcel vervolgt: “Inmiddels 
waren we naar Haaksbergen verhuisd. 
Kevin bezocht toen heel kort een 
logeerhuis ergens anders, maar dat 
beviel niet. Hij was er doodongelukkig 
en kon er zichzelf niet zijn. En dat is 
iets wat wij als ouders heel belangrijk 
vinden: jezelf kunnen zijn. Niet alleen 
bij een logeeradres, maar ook bij een 
mogelijke toekomstige woonlocatie.”

“Kevin werd ouder en we wilden 
hem voorbereiden op een toekomst 
met meer zelfstandigheid” vult Anja 
aan. “Het is heel gezond om je als 
jongvolwassene los te maken van 
je ouders. Daarom gingen we toch 
weer op zoek naar een passend 
logeeradres en zo kwamen we 
nogmaals bij Estinea in Neede uit. 
Bekend terrein voor ons én voor  
Kevin, die een aantal begeleiders  
nog herkende.”

Met vrienden chillen zonder je ouders erbij
Marcel: “Onze zoektocht kwam voor al voort uit de 
wens om zijn ontwikkeling te stimuleren en hem de  
gelegenheid te bieden om met vrienden te chillen  
zonder zijn ouders erbij. Daar is hij ook gewoon aan 
toe. Wij vinden de kleinschaligheid van zijn groep 
prettig. Daardoor krijgt Kevin persoonlijke aandacht. 
Zo nemen ze hem af en toe apart om even bij te praten 
tijdens een wandeling.”

Kevin: “Ik doe van alles op mijn logeeradres. Ik vind  
alles leuk, zolang het maar niet kinderachtig of saai is. 
We wandelen, voetballen en picknicken. Het allerleukst 
vind ik koken, vooral als we taco’s maken.”

Anja: “Als Kevin blij is, dan zijn wij het ook. En eerlijk is 
eerlijk: zo’n weekend met zijn tweetjes is goed voor je  
relatie. Wij gaan er dan ook lekker op uit. En als we 
Kevin op zondag weer ophalen, dan staat hij echt  
niet altijd te springen om weer mee naar huis te gaan.  
En geef hem eens ongelijk.”

Kevin Paf (18) brengt sinds twee jaar één 
weekend per maand door bij het logeerhuis 
van Estinea in Neede. Hij kan niet wachten tot 
het weer logeerweekend is. Hoewel dat pas 
op vrijdag begint, staat de koffer altijd op 
donderdag al volgepakt bij de deur.  
Kevin is er klaar voor!

Kevin gaat
LOGEREN

logeren bij Estinea6



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. 

“En we gaan ook samen naar de dokter en de tandarts”,  
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 heeft 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.” 

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 Laurelin en Brenda. 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 supermarkt 
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.” 

OVER HULP THUIS 
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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 ondersteunen. Er komt 
dan een begeleider op een afgesproken tijd 
bij jou thuis of jullie spreken ergens anders af. 
In sommige gevallen kun je met je begeleider 
beeldbellen via een tablet. Dat kan overdag 
zijn, maar ook ’s avonds of in het weekend. 
Soms is een uurtje begeleiding in de week al 
genoeg. 

Scan de QR code hieronder om een  
video over hulp thuis te kijken. 

  Kijk op Estinea.nl of neem contact 
      met ons op via: 088 - 49 50 210. 

“DOOR ONZE BEGELEIDING   
BEHOUDT FRANK TOCH 
ZIJN ZELFSTANDIGHEID”

FRANK KRIJGT 
AMBULANTE 
ONDERSTEUNING 

”

ambulante ondersteuning bij Estinea8



Niels: “Het is hier heel fijn. Er is geen druk 
dat iets op tijd af moet. Voor mij is dat 
wel belangrijk, want ik word gespannen 
van werkdruk. Soms 
proberen opdracht-
gevers het wel hoor. 
Dan willen ze dat we 
iets heel snel afmaken. 
We werken hard, maar 
we laten ons niet  
opjagen. Dan moeten 
ze maar eerder komen 
met hun opdracht.” 

Naast houtbewerking 
kun je op de WAGU ook producten  
inpakken, monteren en stickeren. Je kunt 
er ook in de kantine werken  en schilderen 
en tekenen of dieren verzorgen op de 
kinderboerderij om de hoek. 

Estinea kan je helpen bij het vinden 
van een fijne werkplek. En je leren  
wat nodig is om er te werken.  
Op de volgende pagina’s vertelt  
een aantal mensen hierover.  

11

“  Het is hier fijn 
werken, er is 
geen druk”

Niels: “In de werkplaats maken we van 
alles. Van wijnkistjes tot insectenhotels en 
van kaasplanken tot kisten voor de stenen 
van pizzaovens. De begeleiders doen wat 
voorbereidend werk, maar verder doen 
we alles zelf.”

“Onze insectenhotels staan zelfs in  
Duitsland en Zwitserland”, vult Lars aan. 
“Dat was een mooie klus. En het zijn  
geen kleintjes, want de hotels zijn ruim  
een meter hoog en ze staan op een  
betonvoet. Het is een hele puzzel om ze 
in elkaar te zetten, maar dan heb je ook 
wat. Op vrijdagmiddag mogen we kiezen 
wat we gaan doen. Sommigen maken 
dan iets moois van hout, als cadeau voor 
iemand anders.” 

“Sommige jongens en meisjes die in de 
houtwerkplaats werkten, zijn uitgestroomd 
naar begeleid werken”, zegt Søren.  
“Dan werk je zelfstandig bij een bedrijf.  
Wij doen dit ook, bijvoorbeeld op de 
kinderboerderij en bij het benzinestation. 
Maar we blijven ook hier werken. Want op 
de WAGU kunnen we in alle rust werken. 
Dit is onze basis.”

Op de houtwerkplaats van de WAGU (Werk en Activiteiten 
Gendringen Ulft) werken vakmannen als Niels, Lars en 
Søren. Ze leren hoe je de mooiste producten van hout 
maakt en hoe je op een fijne manier met elkaar omgaat en 
samenwerkt. Het drietal vertelt enthousiast over hun werk 
en geeft met trots een rondleiding door hun werkplaats.

werk en activiteiten bij Estinea

“ONZE 
ZELFGEMAAKTE 
HOUT PRODUCTEN 
STAAN ZELFS 
IN HET 
BUITENLAND”

”
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SNOEZELEN
Of je er een feestje wilt bouwen of 

lekker wilt relaxen: het kan allemaal 
in de snoezelruimte van werk- en 
activiteitencentrum Slaadreef 41 

in Aalten. Alle zintuigen worden er 
geprikkeld. En de rustzoekers kunnen 
lekker dobberen op het verwarmde 

waterbed. “Een ieder die hier gebruik 
van maakt, geniet op zijn of haar 

eigen manier. En dit laten ze zowel 
verbaal als nonverbaal duidelijk 

merken!”, aldus begeleider  
Marieke Graven.

Werken 
in de 

BIBLIOTHEEK
Jolien Boomkamp-Bussink: “Ik werk in 
de bibliotheek in Dinxperlo. We helpen 

aan de balie, zoeken boeken op en 
we zetten ze na het uitlenen weer 

terug. Ook helpen we met de was van 
de kinderopvang die bij de school en 
bibliotheek zit. Dit vind ik het leukste 

om te doen. Door mijn werk in de 
bibliotheek zie ik weer eens bekenden 

en daar praat ik dan mee.”

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 Anyelina Sno. “En 
op maandag, woensdag en vrijdag 
komen mensen uit de buurt bij ons 
eten. Ik vind het leuk om gastvrouw 
te mogen zijn en voor de mensen te 

koken. Ik maak ook graag grapjes met 
de buurtbewoners, en zij met mij!”. 

MANAGER  
chips en 
nootjes

Gerwin Roekevisch: “Twee dagen 
per week vul ik de schappen van de 
COOP in Borculo aan met chips en 

nootjes. Mijn coach bij Estinea heeft 
me geleerd hoe ik dit moet doen. 

Ze komt regelmatig even langs. De 
meeste klanten kennen me inmiddels 
wel. Ze groeten me en als ze ergens 
niet bij kunnen, dan pak ik het voor 

ze. Dat vind ik mooi! Mijn dag is 
helemaal goed als alles is aangevuld 

en netjes in de schappen staat.“ 

werk & activiteiten bij Estinea12



OVER WERK EN 
ACTIVITEITEN

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

• Je kunt op een werk- en activiteitencentrum 
   van Estinea in een ontspannen sfeer 
   activiteiten doen die je zintuigen stimuleren.  
   Zoals snoezelen.

• Je kunt op een werk- en activiteitencentrum 
   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 het groen, een
  bibliotheek of zorgcentrum.  

  Kijk op Estinea.nl of neem contact 
      met ons op via 088 - 4950210. 

Estinea helpt mensen met 
een beperking zelfstandiger 
te werken. Hoe? Bijvoorbeeld 
door MijnEigenPlan, een 
app met instructievideo’s 
en stappenplannen. Nicole 
Tunderman bakt zo de  
lekkerste appeltaarten en  
daar is ze maar wat trots op.  
“Ik rol het deeg nu zelf uit.” 

In de keuken van Estinea’s cadeauwinkel en 
bakkerij Katoen in Enschede zet Nicole alle 
ingrediënten klaar. Het schort gaat om, de 
handschoentjes aan. Uit haar hoofd vertelt 
ze wat er in de appeltaart gaat: “50 gram 
custard, 100 gram rozijnen, 1200 gram 
appels, 2 theelepels kaneel en 60 gram 
kristalsuiker.”

Op de tablet opent ze MijnEigenPlan en  
ziet ze stap voor stap wat ze moet doen.  
De instructies kunnen ook voorgelezen  
worden. Nicole vervolgt: “Ik schil de appels,  
rol het deeg uit, doe het in het bakblik.  
Dan de appels erin, plat maken met een 
lepel.” En zo gaat ze verder.  

Nicole: “Hoewel ik het recept uit mijn hoofd 
weet, vind ik het fijn dat ik het via de app 
terug kan zien. Zo weet ik zeker dat ik het 
goed doe. Het geeft mij houvast, het is een 
geheugensteuntje.”  
 
Het belangrijkste voor Nicole is dat ze  
de taart nu helemaal alleen kan maken.  
Zonder hulp van iemand. “Eerder had ik 
vaak nog vragen en moest ik wachten op 
een begeleider. Nu kan ik het zelf. Ik ben 
zelfstandiger geworden en dat geeft me 
meer zelfvertrouwen.” 

Begeleider Illse Boel legt uit: “Door  
MijnEigenPlan leren cliënten activiteiten 
zelfstandig(er) te doen. Dat doet iedereen 
op zijn eigen tempo en niveau. Ook ben je 
niet afhankelijk van hoe iemand iets  
uitlegt. De instructies zijn altijd hetzelfde.  
Als een activiteit behaald is, krijgen cliënten 
een certificaat. Dat motiveert enorm.”
 
Nicole: “Ik ben erg trots dat ik nu zelf een 
appeltaart kan bakken. Als de taart in de 
oven 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!’”

“Ik kan nu helemaal 
  zelf de taart bakken”

15leren en ontwikkelen



Nieuwe mensen leren 
kennen met ABCDate

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? Ouders Han Wanink en Jolanda Visscher 
vertellen hoe zij dit ervaren. 

OUDERS 
AAN HET 
WOORD

17

Iedereen heeft behoefte aan vriendschap, gezelschap of een relatie. Via 
online platform ABCDate kunnen mensen met een verstandelijke beperking 
veilig nieuwe mensen ontmoeten. Zo ook Hanneke Renskers. 

Hanneke, wat vind je  
van ABCDate?  
“Het is fijn dat ik op deze makkelijke 
manier een vriendschap of relatie kan 
vinden. Niet iedereen kan zomaar op 
ABCDate, dus het is ook een veilige 
manier van contact maken.”  

Hoe gaat het tot nu toe? 
“Ik ben met veel mensen aan het chatten. 
In het begin vond ik dat spannend, omdat 
ik niet wist wat de ander zou typen of hoe 
ik moest reageren. Daarom was ik een 
beetje afwachtend. Maar mijn begeleider 
helpt me er goed bij, bijvoorbeeld als het 
ongemakkelijk voelt als iemand een hartje 
stuurt. Of als ik niet weet hoe ik duidelijk 
moet maken dat ik geen interesse heb. 
Het is lastig om iemand af te wijzen.” 

En? Heb je al een leuke vriend  
of vriendin gevonden?  
“Ja, er is een vrouw met wie ik heel leuk 
kan kletsen. We hebben echt een klik  
en het chatten gaat gemakkelijk. In een 
vriendschap of relatie moet het van  
twee kanten komen. En dat is bij ons zo. 
We zitten op één lijn en ik heb het gevoel 
dat ze me begrijpt.” 

“IN HET BEGIN 
VOND IK HET 
SPANNEND, 
OMDAT IK 
NIET WIST 
WAT DE 
ANDER ZOU 
TYPEN”

 Bekijk de 5 beste 
tips van ABCDate 
voor een goed 
chatgesprek 

ouders aan het woordABCDate

”
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Han Wanink: “We zijn met open 
armen ontvangen door de 
begeleiders. Dat was in het begin 
zo en na vijftien jaar voelt dat nog 
steeds zo.” Zijn zoon Dylan (22) heeft 
een ernstige meervoudige beperking 
en woont sinds zijn dertiende op 
Slaadreef 37-39 in Aalten.
 
Han: “Enkele jaren daarvoor ging 
Dylan al geregeld logeren bij Estinea. 
Dat was onze eerste kennismaking. 
Wat ons meteen opviel, was de 
vriendelijkheid van de mensen, de 
begeleiders. Kom binnen, kijk rond. 
Ze namen de tijd voor ons, met een 
kop koffie.

Twee tot drie keer per week komen  
we naar Dylan. En dan hebben 
we korte gesprekjes met de 
begeleiders. Hoe gaat het? Zijn 
er nog bijzonderheden? Dat 
hartelijke contact, het informele, 
dat is in al die jaren niet veranderd. 
Als ouders worden we overal bij 
betrokken. De begeleiders van Dylan 
denken met ons mee en denken in 
mogelijkheden. En dat zit ‘m vooral  
in kleine dingen.  

 “ALS OUDERS 
WORDEN WE OVERAL 

BIJ BETROKKEN”

 
Een voorbeeld? Dylan had een bed 
nodig met een hoge omranding. 
Dat kon geregeld worden. Of 
andere voeding zodat hij beter kon 
slikken. Of een hulpmiddel zodat hij 
beter kan ademen. Zij hebben die 
deskundigheid, zijn op de hoogte, 
zoeken het uit, overleggen met 
ons: wat vinden jullie? Er is een fijne 
wisselwerking tussen ons als ouders 
en begeleiders. Alles gaat in overleg. 

Als ouders kennen we Dylan. Is hij 
enthousiast, dan maakt hij veel 
kabaal, zwaait met zijn handen.  
Hij lacht. En wij zien dat de 
begeleiders Dylan ook kennen.  
Zij handelen naar hoe hij zich voelt. 
Dat wij voelen dat hij hier op z’n 
plek zit, is voor ons het belangrijkst. 
Dan voelen wíj ons weer gezien en 
gehoord.  

 
De betrokkenheid bestaat vooral uit 
het informele contact tussendoor. 
En twee keer per jaar hebben we 
officieel gesprek. We hebben goede 
gesprekken met de persoonlijk 
begeleider van Dylan. Dylan kan 
bijvoorbeeld steeds minder. Als ouder 
ben je dat ook aan het verwerken, 
een soort levende rouw. Zij tipte ons 
een boek dat ons daarbij kan helpen. 
Daar hebben we veel aan gehad. 
Ook in die zin is er betrokkenheid en 
krijg je als ouders ondersteuning.”      
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“WE DENKEN  
ALS OUDERS  
MET ELKAAR  

MEE” 

 

“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 
met vier wielen en wilde graag z’n 
brommercertificaat halen. Dan is 
er overleg met de huisarts, wij, zijn 
begeleider, het CBR. En nu heeft  
hij ‘m!” 

Jolanda Visscher is moeder van 
Thomas (22) die op de Hermesstraat 
in Hengelo woont. “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 er drie jaar 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 doordat 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 eenouderinitiatief: 
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 sollicitatiegesprekken als er 
vacatures voor begeleiders zijn.”

”

”
ouders aan het woord 



 

Norbert Mulder werkte vijfendertig jaar 
bij een zorgverzekeraar waar hij zich 

bezighield met de Wet langdurige zorg 
(Wlz). Nu kookt en bakt hij als vrijwilliger 

samen met cliënten op Estinea’s  
werk- en activiteitenlocatie Keuken  

van Leuvelt in Hengelo.

Norbert: “Jarenlang werkte ik vóór mensen die met de Wlz 
te maken hebben, maar ik had nooit eerder mét ze gewerkt. 
Toen ik stopte met werken besloot ik dat alsnog te doen. Ik 
greep mijn kans toen ik zag dat ze bij de Keuken van Leuvelt 
een vrijwilliger zochten, want koken is mijn grote hobby. 

In het begin zat mijn perfectionisme me 
behoorlijk in de weg. In mijn werk was het 
een goede eigenschap, maar bij de Keuken 
van Leuvelt eigenlijk niet.  Cliënten snijden 
bijvoorbeeld kerstomaatjes niet precies in twee 
symmetrische helften, maar gewoon zoals het 
uitkomt. Ik geef toe: dat was even wennen! 

Ik werk met ontzettend veel plezier met cliënten. In de keuken 
lachen en huilen we. En ondertussen zijn we hard aan het werk. 
Ook is er altijd tijd voor een geintje. Zo ren ik af en toe met een 
theedoek op mijn hoofd als een spook achter de cliënten aan. 
En als ze weer eens een prei in dikke plakken snijden in plaats 
van extra fijn, dan denk ik nu: maak je niet druk.” 

“ IN DE KEUKEN 
LACHEN EN  
HUILEN WE” 

Vrijwilligerswerk is er bij Estinea 
in alle soorten en maten. 
Je kunt bijvoorbeeld samen 
zwemmen, boodschappen 
doen, koffiedrinken of kleine 
klusjes op een woning doen. 
Of bewoners van hun woning 
naar werk vervoeren. Je kunt 
overdag helpen, ’s avonds of in 
het weekend. Elke week of één 
keer per jaar: vrijwilligerswerk bij 
Estinea is altijd maatwerk. 

 Kijk voor meer informatie op
     www.estinea.nl of bel 
     088 – 4950 5000.

OVER 
VRIJWILLIGERS

“ZO REN IK AF EN TOE  
MET EEN THEEDOEK  

OP MIJN HOOFD”
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Hoe leer ik mezelf beter kennen? 
Hoe ga ik om met andere mensen? 
En wat wil ik daarin nog leren? De 
individuele cursus Flink! helpt hierbij. 
Onder begeleiding van Estinea-
leercoach Chantal Berentsen  
volgde Loes Dekkers deze cursus. 
Wat heeft Flink! haar gebracht? 
Loes: “Ik durf nu te zeggen wat  
ik vind.” 

“Ik durf nu te 
zeggen wat  
ik vind” 

De cursus bestaat uit verschillende opdrachten die 
je helpen inzicht te krijgen in jezelf. Bijvoorbeeld 
over je emoties: wat voel je nu eigenlijk als je blij, 
boos of verdrietig bent? Waar voel je dat in je lijf? 

Chantal: “Wat helpt is dat we woorden hebben 
gekoppeld aan de emoties die Loes voelde.  
Flink! gaat soms over best lastige dingen.  
Dan is het heel fijn dat het vertrouwen er is  
en dat je ook samen plezier maakt.”

Loes: “Ik hou nu een emotiedagboek bij.  
Iedere dag schrijf ik iets op over twee emoties  
die er waren. Het is voor mij fijn om iets van me  
af te schrijven. En ik heb ook iets wat ik de 
begeleiding kan laten lezen om zo te vertellen  
hoe het met me is. 
Ook wilde ik graag oefenen met lastige situaties 
op mijn werk. Hoe reageer je als je steeds weer 
iets moet doen, wat je eigenlijk niet kan? Door de 
cursus weet ik beter wat ik wel moet doen en niet 
moet doen als ik me even niet zo lekker voel.  
Ik durf nu wat vaker te zeggen wat ik ergens  
van vind. Dat geeft een goed gevoel.”

LEREN & 
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
 

”

leren en ontwikkelen



Dione is de begeleider van Sandòr 
die een ernstig meervoudige 
beperking heeft. Hoe ondersteunt ze 
hem om zijn eigen regie te hebben? 
En te houden?   

Dione: “Sandòrs kast is altijd een 
rommeltje. Hij heeft een enorme cd-
collectie en van sommige cd’s heeft 
hij wel vijf exemplaren. Dan kan ik 
hem het advies geven om er vier weg 
te doen, maar wie ben ik om dat voor 
hem te bepalen? Dit is hoe hij het wil 
en dat respecteer ik. Ik zie de mens 
achter de beperking en ik ondersteun 
bewoners om de regie te hebben en 
houden. Als Sandòr wil wandelen, dan 
kijk ik dus of dat kan. En als hij iets 
wil eten dat hij heel lekker vindt, dan 
probeer ik dat voor hem te regelen. 
Door zijn wensen serieus te nemen, 
geef ik hem regie. En dat draagt bij 
aan zijn geluksgevoel. 

Ik geef onze bewoners zoveel mogelijk 
de ruimte en het vertrouwen om 
dingen zelf te bedenken en te doen.  
En ik vind het mijn taak om collega’s 
daar ook scherp op te houden. 
Daarom sparren we in het team 
regelmatig over de keuzes die we in 
de begeleiding maken. Heel nuttig, 
want we leren op die manier van 
elkaar. Van collega’s, en ook van 
bewoners. 

Zij waarderen die eigen regie enorm. 
Zo zag ik een stralende lach toen 
Sandòrs kamer opgeknapt was. 
Uiteraard in de kleuren die hij zelf 
uitgekozen had. Natuurlijk ben ik er 
ook voor hem als hij minder goed in 
zijn vel zit. En als hij na een gesprek 
begint te zingen of grapjes maakt, 
dan weet ik dat hij weer ontspant. 
Dat geldt dan ook voor mij, want zijn 
geluk is mijn geluk.”

JOUW 
GELUK  
IS  
MIJN 
GELUK

23jouw geluk is mijn geluk
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Team Samen Sterk is opgericht door twee cliënten. 
“We waren naar een scholingsdag geweest waar 

wij leerden om trainer te worden van een cursus. In 
de trein terug naar huis bedachten wij: dit willen wij 

ook binnen Estinea! We hebben de kans gekregen 
om het uit te proberen. Nu zijn we zeven jaar verder 

en uitgegroeid tot een groep van meer dan 10 
ervaringsdeskundigen en een aantal coaches.” 

Team Samen Sterk laat zien dat mensen met een 
beperking veel meer kunnen dan sommige mensen 
denken. Een van de mooiste reacties die het team 
krijgt, is dan ook dat het beeld dat iemand eerst 
had over mensen met een beperking, veranderd is 
door een ontmoeting met Team Samen Sterk.  

De ervaringsdeskundigen van team Samen 
Sterk kunnen anderen verder helpen in 
hun ontwikkeling. Zij hebben ervaring met 
hoe het is om in een rolstoel te zitten, om 
lezen en schrijven lastig te vinden, een 
licht verstandelijke beperking te hebben of 
een depressie, autisme, visuele beperking, 
verslaving en nog veel meer. 

Team Samen Sterk werkt samen met 
collega’s binnen Estinea maar ook 

met andere organisaties. Zoals met 
het Graafschap College, gemeentes 

en andere zorgorganisaties. Het team 
geeft daar gastlessen of voorlichting. De 

meest bijzondere keer was toen ze op 
de politieacademie vertelden over hoe 

het is om te leven met een beperking. De 
ervaringsdeskundigen konden ook vragen 

stellen aan de politie. “Leerzaam maar 
vooral erg leuk! Zo zie je maar dat we 

allemaal wat van elkaar kunnen leren”.   

Vier weetjes over 
team Samen Sterk

‘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 zijn 
ervaringsdeskundigen. En zij zetten 

hun eigen levenservaring in om 
andere mensen of organisaties te 

ondersteunen. 

“Lekker
  in je vel   
  zitten”

Snoeptomaatjes en komkommer?  
Ballon-volleyballen en dansen op 
muziek? “Allemaal lekker!” lacht 
Rianne van der Linden. Zij doet vol 
enthousiasme mee aan het fit en 
vitaal-uurtje dat haar begeleiders 
om de week organiseren. 
Van links… naar rechts… Rianne beweegt haar 
benen met een grote lach op haar gezicht. “Ik doe 
wat ik kan en doe het in mijn tempo, hoor!” zegt ze 
als ze weer stil staat. Begeleider Belinda Kempers 
vult aan: “Samen met de bewoners van de Dr Huber 
Noodtstraat zijn we om de week een uur bezig met 
bewegen en een gezonde leefstijl. En dat is een 
succes! Het plezier dat de bewoners met elkaar 
hebben is heerlijk om te zien.”

Belinda: “Het doel van dit fit & vitaal-uurtje is de 
bewoners bewust maken van welke gezonde keuzes 
je kunt maken. En zo lekkerder in je vel te zitten. Dat 
zit vaak in kleine dingen en houdt ook niet op bij dat 
ene uurtje. In plaats van met chips voor de tv, maken 
we op zaterdagavond ook wel eens een plankje 
met tomaatjes, komkommertjes met gezonde dip en 
druiven.” 

Rianne: “Ik vind het heel leuk. Alles. De muziek, losjes 
met de handen en voeten bewegen. Ik heb veel 
geleerd over gezonde voeding. Ik koop nu Yakult en 
snoeptomaatjes. Gezond blijven eten is belangrijk, 
anders val ik flauw! En bewegen. Ik loop nu naar de 
winkel en naar mijn werk.” 

Estinea heeft leefstijltrainingen die niet alleen 
over Bewegen gaan, maar ook over (omgaan 
met) Roken en drugs, Alcohol, Voeding en leren 
Ontspannen. Dit heten de BRAVO trainingen. 
Cliënten en begeleiders volgen de trainingen vaak 
samen.

team samen sterk fit & vitaal24

   Heb je vragen of wil je een keer over een onderwerp praten? Neem gerust contact op met  
team Samen Sterk (samensterk@estinea.nl). Wil je zien wat Team Samen Sterk allemaal doet?  
Volg ze op Instagram! 



“IK MISTE
DE KORTE LIJNEN

EN HET WERKEN
IN EEN 

ZELFSTUREND
TEAM”
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Marianne had het naar haar zin bij Estinea. Maar toen 
ze vijftig werd, kreeg ze het gevoel: ‘blijf ik tot aan mijn 
pensioen op deze woning werken’? Uiteindelijk maakte 
ze de overstap naar een andere zorgorganisatie. Toch 
kwam ze weer terug bij Estinea. 

“Ik was niet eens bewust buiten Estinea aan het zoeken. Maar ik zag een vacature 
bij een andere zorgorganisatie waar ik ooit als vrijwilliger had gewerkt. En dus 
dacht ik: dit heeft zo moeten zijn. Ik werd aangenomen. 

Mijn nieuwe team was net als bij Estinea heel bevlogen, maar de organisatiestructuur 
zat anders in elkaar. Ik merkte dat ik de korte lijnen en het werken in zelfsturende 
teams miste. In mijn oude team konden we zelf beslissingen nemen en zo snel 
verbeteringen in ons werk doorvoeren. Dat werkte altijd supermotiverend.  

Ik besloot uiteindelijk dat ik bij mijn nieuwe werkgever niet op mijn plek zat en nam 
contact op met Estinea. Wat voelde ik mij weer welkom... Ik kon gelijk aan de slag 
als regiomedewerker en met een vaste aanstelling! 

Omdat ik nu om de paar maanden van locatie wissel, ontdek ik steeds meer wat bij 
mij past. Net als dat Estinea echt ‘mijn’ organisatie is. Ik voel dat er veel vertrouwen 
in mij is. En als ik iets niet weet, zijn de lijntjes open en kort. En dat is zó fijn werken!

 Is werken bij Estinea ook iets voor jou? Kijk dan op werkenbijestinea.nl 

begeleiders vertellen

“Ik voel dat  
 er veel         
 vertrouwen  
 in mij is”

“Een aantal bewoners  gaf vorig jaar aan, dat ze graag 
weer met elkaar op vakantie wilden gaan. Ze hadden 
helemaal genoeg van corona en keken er naar uit om 
eindelijk weer eens leuke dingen te gaan doen met elkaar. 
Ik beloofde er werk van te maken. We hadden als team 
immers zelf de ruimte om binnen de coronamaatregelen te 
bekijken: wat kan wel? Met in ons achterhoofd natuurlijk dat 
het belang van de cliënt voorop staat.  
 
De manager had nog wel haar bedenkingen over de 
vijfdaagse trip naar een prachtige bestemming in Barchem. 
De   besmettingen waren nog steeds niet achter de rug 
en met zijn allen in een grote accommodatie…. is dat niet 
vragen om problemen? Maar ik liet me niet uit het veld 
slaan en begon alvast wat activiteiten te organiseren. 
Uiteindelijk gaf ze ons toch het voordeel van de twijfel. Het 
zou best spannend gaan worden voor de bewoners, maar 
ook voor de begeleiders, want je kunt alles nog zo mooi 
inkleuren, je weet nooit hoe het werkelijk zal verlopen.
 
Hoogtepunt van de midweek bleek de slotavond te zijn. Er 
werd gedanst, meegezongen en vooral genoten door de 
bewoners, aanwezige familie, vrijwilligers en dus óók door 
de begeleiding. Dit is immers, waar je het allemaal voor 
doet. De foto’s van dit sluitstuk sieren de slaapkamermuren!   

Over een paar maandjes pakken we weer de koffers. De 
voorpret is al begonnen en als begeleiders gaan we er weer 
alles aan doen om er een onvergetelijke tijd van te maken. 
Dat gaat lukken, want kleuren is immers onze passie!”  

In zijn werk als persoonlijk begeleider 
bij Estinea kleurt Frank Roos zo nodig 
graag buiten de lijntjes om een 
bijdrage te kunnen leveren aan het 
levensgeluk van cliënten. Hoe?  
Hij vertelt het je graag. 

”

column

“ KLEUREN  
  IS ONZE PASSIE!”
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VAN ESTINEA 
Vrienden

Een nieuwe duofiets of een bijzondere 
beweeg- en beleeftuin voor cliënten 
van Estinea? Met de financiële hulp van 
stichting Vrienden van Estinea kunnen dit 
soort extra’s mogelijk gemaakt worden. 

Beweeg- en beleeftuin
Een rolstoelschommel, speciale 
fitnessapparatuur voor mensen met 
een ernstige meervoudige beperking en 
veel groen om bewoners, hun familie én 
omwonenden te laten genieten van mooie 
bloemen, planten en bomen. Dankzij 
de inzet van Vrienden van Estinea en 
financiële bijdragen van vele fondsen en 
bedrijven kwam er een mooie beweeg- en 

beleeftuin in Aalten. De tuin ligt 
vlakbij een aantal woningen 
van Estinea voor mensen met 
een ernstige meervoudige 
beperking. De tuin nodigt uit 
om samen te bewegen en te 
beleven. 

“Bewoners, hun familie  
én omwonenden 
genieten van de 
mooie bloemen, 

planten en bomen”

Duofiets
Een fietsvrijwilliger op een van onze werk- en 

activiteitencentra in Aalten neemt cliënten vaak mee  
op een duofiets voor een ritje. Maar de fiets is al oud.  

Er gaat steeds meer stuk en daarom vragen de 
begeleiders Vrienden van Estinea of zij kan helpen. 

En met succes. Er komt een mooie, nieuwe duofiets. 
Begeleider Ingrid Pennings: “Kilometers maken gaat 

haast als vanzelf op een fiets die heerlijk fietst. Prachtig 
om te zien hoe blij cliënten hiervan worden!” 

MijnEigenPlan
Helemaal zelf een cake bakken, een kunstwerk maken óf in de 
tuin werken. Met de app ‘MijnEigenPlan’ kunnen mensen met een 
(verstandelijke) beperking dit stap voor stap leren. Een aantal werk- en 
activiteitencentra van Estinea werkt al met deze app. En de cliënten én 
begeleiders zijn hier heel enthousiast over. Dankzij Vrienden van Estinea 
komen er nu meer digitale informatieborden en tablets bij Estinea. Hier 
kan de app ‘MijnEigenPlan’ op worden gebruikt. Zo kunnen nóg meer 
cliënten met de app nieuwe dingen leren. 

“Kilometers maken 
gaat haast als 

vanzelf op een fiets 
die heerlijk fietst.”

WORD VRIEND!

Help je mee om ervoor te zorgen dat 
de mensen die ondersteuning van 
Estinea krijgen mee kunnen doen 
in de samenleving? Als Vriend van 
Estinea toon je je maatschappelijke 
betrokkenheid én draag je zichtbaar 
bij aan het levensgeluk van mensen 
met een (verstandelijke) beperking. 
Je kunt Vriend worden als particulier 
of als bedrijf. Meer weten? Ga naar 
www.vriendenvanestinea.nl 

Vrienden van Estinea28



ESTINEA
in het kort

Hengelo

Enschede

Haaksbergen

Neede

Eibergen

Borculo

Groenlo

Winterswijk

Lichtenvoorde

Aalten

Varsseveld

Silvolde

Ul�

Doetinchem

’s-Heerenberg
Gendringen

Dinxperlo

Heb je een (verstandelijke) beperking en woon je in 
de Achterhoek of Twente? Estinea kan je ondersteunen.
Bij jou thuis of op een woning van Estinea. Ook kunnen 
we je helpen met het vinden van een fijne werkplek. 
Bij Estinea of ergens anders

 cijfers d.d. oktober 2022

2 1

4 3

7 4

1

1

1

2

2 3
1

3
4 1

13 62 2

3 1
1

2

Twente & Achterhoek
        Werk- en activiteitenlocatie

        Woonlocatie

Estinea in cijfers
950 cliënten

925 medewerkers

425 vrijwilligers

Meer weten?
Ga naar www.estinea.nl
of kijk op 
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Tot ziens bij...
Meddosestraat 11-13
Winterswijk 
088 4950 650 
topartwinterswijk@estinea.nl

TOP ART 
Cadeauwinkel

TANTE TRUUS
Lunchroom en  
cadeauwinkel
Nieuwstraat 33
Eibergen
088 4950 706
tantetruus@estinea.nl

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

Hooge Molenstraat 20 
Doetinchem
088 4950 596
kakelbont@estinea.nl

KAKELBONT 
Cadeauwinkel


