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Hallo,
Ik zal mij even voorstellen: mijn naam is Ad Stamsnijder en ben 40 jaar.
En zoals jullie op pagina 10 en 11 zullen lezen, ben ik gelukkig getrouwd 
met Jolanda Stamsnijder.

Samen zijn wij woonachtig op het Bartelinkslaantje in Hengelo OV.
En houtbewerking is mijn grootste hobby. Ik kan van niets iets moois 
maken. Ik werk ook 3 dagen bij een zorgboerderij in Almelo. En 
een dag als vrijwilliger bij Het Mooie Buitenleven in Hengelo.

En ja, je raadt het al de rest van mijn vrije tijd knutsel ik heel 
erg graag met hout. Dat vind ik erg mooi om mee te werken.

Nou, dat was het over mij en nu wil ik nog één ding zeggen: En 
dat is dat ik het leuk vind om gastredacteur te mogen zijn!

Hoogachtend, Ad Stamsnijder

Colofon
Horizon is een blad voor de mensen die Estinea ondersteunt. De volgende Horizon verschijnt juni 2017.  
Mail voor 20 maart je bijdrage naar communicatie@estinea.nl. Schrijf in maximaal 6 regels je eigen 
tekst. Een leuke foto meesturen is natuurlijk ook belangrijk. De foto moet van goede kwaliteit zijn. We 
kijken wat we uit alle inzendingen kunnen plaatsen. 

Tekst en eindredactie: Anne-Marieke Vreeman en Kim Elferink.
Ontwerp en opmaak: Frontis Fotografie omslag: Michiel Gelderman 
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Inhoud

Kerstkerkdienst 

Kom je ook? In de Zuiderkerk in Aalten is weer een 
Kerstkerkdienst. Samen kerst vieren! Kom kijken, kom 
meedoen en kom luisteren. Het gaat dit keer over Warmte. 

Wanneer : dinsdag 20 december  
Hoe laat : 19.30 uur 
Waar : Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 in Aalten

We hopen op een grote opkomst! 



Kort nieuws

Belevingsfestival
Wat was het weer genieten en beleven bij het belevingsfestival! 
Het thema was dit jaar ‘in the spotlight’. En dat was te merken! 
Iedereen kwam over een rode loper binnen. Bij de ingang 
stond een clown samen met zijn hond. Zij deden allemaal leuke 
kunstjes. Maar binnen was ook van alles te beleven! 

Je kon op het podium optreden, er was een modeshow, je 
kon je laten opmaken, je haren laten doen en je nagels laten 
lakken. Of genieten van een hand/voetmassage, even zitten 
in een zitzak in een rustig hoekje. Of lekker dansen in de 
danstent. Met mooie discolampen en feestmuziek! Het was 
weer een belevenis! 

Jubelavond
Vrijdag 7 oktober was het weer tijd voor een 

feestje: de jubelavond! Het thema van de avond 

was ‘Hollandse hits’. De jubilarissen werden 

uitgebreid in het zonnetje gezet. Zij kregen 

een oorkonde en een VVV-bon. De zaal was 

mooi aangekleed door versieringen die bij de 

WAGU zijn gemaakt. Molen en klompen van 

karton, vlaggenlijntjes, Nederlandse vlaggen 

en geprikte bloemetjes in de kleuren rood, wit, 

blauw en oranje. 

DJ Maico stond achter zijn draaitafel en maakte 

er een mooi feestje van! Ook kon je een foto 

laten maken in oud Hollandse klederdracht. De 

klompendansers uit Gaanderen gaven een mooi 

optreden en iedereen deed mee! Er was ook een 

band, zodat je goed kon dansen. Het was dan 

ook de hele avond druk op dansvloer! 

Zelf verzekering afsluiten
Begin oktober heeft iedereen een nieuwe 
zorgovereenkomst van Estinea ontvangen. Hierin  
staan de afspraken die je hebt gemaakt met Estinea. 
Een belangrijke verandering is dat je nu zélf een 
inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering moet 
afsluiten. Deze nieuwe verzekeringen moet je vóór 1 
januari 2017 afsluiten. Vind je dit lastig en heb je hier 
vragen over? Bespreek het dan met je familie/wettelijk 
vertegenwoordiger.  

Team Samen Sterk presenteert nieuwe film
Team Samen Sterk heeft een nieuwe film. Woensdag 7 
september presenteerde zij deze op het centraal bureau. 
Team Samen Sterk vertelt in de film hoe belangrijk 
het is dat mensen ‘zonder’ beperking en mensen ‘met’ 
beperking van elkaar leren. En hoe zij deze ervaringen 
weer delen met anderen. Danny en Bert van Team 
Samen Sterk vertellen: ‘Team Samen Sterk is een groepje 
ervaringsdeskundigen met een leercoach. Wij houden 
ons bezig met activiteiten binnen én buiten Estinea. Wij 
hebben talent en mogelijkheden, dat willen we graag 
laten zien en horen!’ 

Ben je nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de film op ons 
YouTube kanaal of op www.estinea.nl. 

Alle locaties hebben inmiddels 
posters ontvangen van 

het belevingsfestival en de 
jubelavond. Heb je de posters 
niet gehad of wil je er meer? 
Stuur dan een mailtje naar 
communicatie@estinea.nl
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Hoi Beatrijs,

Mijn naam is Mara-Lisa en ik woon sinds februari 2015 
aan de Zeddamseweg in ‘s-Heerenberg. Ik woon hier 
met veel plezier en gezelligheid om me heen. Mijn 
hobby’s zijn sporten, gitaar spelen, zingen en zelf 
songteksten schrijven. Ik had een vraag over de nieuwe 
zorgovereenkomsten. Wat is dit precies en waarom krijgt 
iedereen die? 

Groetjes van Mara-Lisa Ruytinx

Brief aan Beatrijs

Hallo Mara-Lisa,

Wat fijn om te horen dat je het zo naar je zin hebt aan de 
Zeddamseweg! En wat een leuke hobby’s heb jij. Ik vind het heel 
goed dat je deze vraag stelt, het is best een lastig onderwerp. 
En ik weet zeker dat er veel mensen zijn met dezelfde vraag.

Begin oktober heeft iedereen die ondersteuning van 
Estinea krijgt, een nieuwe overeenkomst ontvangen. Als 
je ondersteuning krijgt van Estinea, is het belangrijk om 
goede afspraken te maken. Deze afspraken staan in jouw 
zorgovereenkomst. Hierin staan jouw rechten en plichten, 
maar ook die van Estinea. Zo is het duidelijk wat je wel en 
niet van Estinea mag verwachten.

De nieuwe overeenkomst is nodig omdat er nieuwe 
Nederlandse wetten en regels zijn. Deze nieuwe overeenkomst 
voldoet aan al deze nieuwe wetten en regels. Voor veel 
mensen is het niet makkelijk om de overeenkomst te lezen. 
Daarom hebben wij een leeswijzer gemaakt. De leeswijzer kan 
je helpen om te begrijpen wat er in de overeenkomst staat. 

Vragen over de zorgovereenkomst kun je altijd stellen aan jouw 
begeleider. Of aan een medewerker van de cliëntenadministratie. 
Je kunt ze bellen op 088 49 50 270. Of stuur een mail naar clientenadministratie@estinea.nl. 

Groet, 

Heb jij een vraag aan 
Beatrijs? Of een goed idee 

en wil je dat vertellen? 
Stuur dan een mail naar  

communicatie@estinea.nl. 

1. Funda krijgt ondersteuning van Estinea en vertelt:
‘Eerst deden de begeleiders alles voor ons, zij dachten dat wij dat niet konden, omdat 
we beperkingen hebben. Later kwam ik er achter dat ik ook heel veel zelf kan en daarin 
heeft Tjerk geholpen. Tjerk is mijn begeleider. Hij weet dat wij beperkingen hebben maar 
van hem mogen we dingen proberen. Alleen als het niet lukt zoekt hij een oplossing. 
Nu kan ik heel veel dingen alleen doen zoals mailen, roosteren, facturen maken en nog 
veel meer. Ik ben dus professioneel geworden omdat Tjerk ons de vrijheid geeft om te 
proberen.’

2. Erik krijgt ondersteuning van Estinea. Zijn begeleiders vertellen: 
‘Erik kon altijd maar één begeleider om zich heen hebben. Hij werd erg onrustig als anderen alleen maar ‘Hallo’ 
zeiden. Om dit te voorkomen was de afspraak dat anderen geen ‘Hallo’ meer tegen Erik zeiden. Dit werkte niet 
want je komt op straat altijd wel iemand tegen die dit zegt. Vanuit ‘probeerruimte’ zijn we wel ‘Hallo’ tegen Erik 
gaan zeggen. We hebben met Erik afgesproken dat hij geen ‘Hallo’ terug hoeft te zeggen. Met veel geduld zijn 
we dit met Erik gaan oefenen. En we hebben gekeken wat hij van ons nodig heeft om het aan te kunnen. Nu 
kunnen mensen gewoon ‘Hallo’ tegen Erik zeggen zonder dat hij hier heel onrustig van wordt.’

Wil jij meer weten over MOVE? Vraag het aan je begeleider!

Estinea vindt het belangrijk dat de ondersteuning die jij krijgt, jou helpt bij jouw ontwikkeling. 
Zodat jij kunt meedoen in de samenleving zoals jij dat wilt. Op jouw eigen niveau. En in jouw 
tempo. Dat betekent ook dat er ruimte nodig is om dingen uit te proberen. Ruimte voor jou 
én ruimte voor de medewerkers om dingen uit te proberen. Dit noemen we ‘probeerruimte’. 
Per locatie gaan we een MOVE-traject starten. In een MOVE-traject kijken we naar: Wat is 
er al bereikt? Waar ligt er nog ruimte om nieuwe dingen te proberen en nog een extra stap 
te zetten? 

Meer meedoen door MOVE

MOVE is Engels en staat voor ‘beweging’. Met MOVE willen we allemaal in beweging komen. 
Zodat jij nog meer meedoet zoals jij dat wilt.

Uit zo’n MOVE-traject kunnen op iedere locatie verschillende acties naar voren komen. Hier gaan we dan samen 
mee aan de slag. Hoe dit er uit gaat zien, kan overal verschillend zijn. Twee voorbeelden:  
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Maandag 6 juni tot en met zaterdag 11 juni was het de Prokkelweek. Tijdens de Prokkelweek 
werden er in heel Nederland ontmoetingen tussen mensen met en mensen zonder beperking 
georganiseerd. Ook Estinea stond deze week in het teken van Prokkel. Een Prokkel is een 
prikkelende ontmoeting. Samen iets doen en elkaar zo beter leren kennen, dat is waar Prokkel 
om draait. 

Prikkelende 
ontmoetingen met Prokkel

Juventa 
Juventa had zelf een Prokkel bedacht. Ze wilde 
graag aan haar collega’s van Top Art laten zien 
waar ze werkt. Bij woonzorgcentrum ‘de Pelkwijk’. 
Samen mochten zij meedoen aan de wekelijkse 
muziekactiviteit, dat was reuze gezellig! De 
volgende dag kwamen twee bewoonsters van 
de Pelkwijk op bezoek bij Top Art Winterswijk. De 
dames vonden het super! En Juventa? Die gaf zelf 
de rondleiding en was super trots om te laten zien 
waar zij werkt!

Lemanthia, Johan en Frank  
Lemanthia, Johan en Frank gingen op stage bij de 
Eerste en Twee Kamer. Lemanthia: ‘Om tien uur 
moesten we verzamelen. Daarna kregen we een 
rondleiding. Eerst in de Eerste Kamer. Die is al 360 jaar 
oud! Daarna kregen we een rondleiding in de Tweede 
Kamer. Die is erg groot. Aan het eind van de dag 
kregen we een certificaat!’

ProkkelPitch  
Tijdens de Prokkelweek hebben Marcel, 
Lies, Danny, Catharina, Lisa en Bert elk 
een mooie, korte presentatie (een pitch)
laten horen! Dat deden zij voor allemaal 
bedrijven. Via de pitch wilden zij laten 
zien en horen hoe belangrijk de inzet van 
talenten van mensen met beperking is bij 
bedrijven. Zij vertelden over de talenten 
die zij hebben. En dat was niet voor niets! 
Bert werkt nu een ochtend in de week 
met dieren op een kinderboerderij. Lies 
doet twee dagen vrijwilligerswerk in de 
ouderenzorg en Lisa heeft meegedaan 
aan een musical. 

Jannie  
Jannie ging op Prokkelstage bij de Plus 
in Haaksbergen. Ze hielp mee bij de 
bakkerij. Jannie heeft volop genoten en 
heel veel nieuwe dingen geleerd. Jannie 
heeft daarna het team uitgenodigd 
voor een rondleiding op de Kalter. Daar 
woont ze. 

Sodexo  
Michel, Gonda en Ellen liepen een 
dagje mee bij Sodexo in Hilversum. 
Sodexo verzorgt het eten en drinken 
in de kantine van de NOS en NPO. 
Michel, Gonda en Ellen kregen een 
rondleiding in studio 8, waar elke dag 
het nieuws wordt opgenomen. Tussen 
de middag mochten ze achter de kassa. 
Er kwam wel 500 mensen eten! En alle 
bestellingen moesten op de computer 
gescand worden. Ondertussen gingen 
ze nog met wat Bekende Nederlanders 
op de foto. Wat een geweldige 
Prokkelstage! 
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Feest
’s Avonds was het tijd voor 
een lekker etentje met de dag 
gasten. En daarna... Feest!! 

Een BIJZONDERE 
dag op stap met

Mooi maken
Natuurlijk kwam de huiskapster vroeg in 
de morgen bij Jolanda om haar haren 
helemaal mooi te maken. 

24 juni was een speciale dag voor 
Ad Stamsnijder en Jolanda Bongers: het 
was hun trouwdag! Een dag die ze met 
behulp van twee ceremoniemeesters 
helemaal zelf geregeld hebben. 

Ja! 
Ad en Jolanda hadden mooi weer en 
gaven elkaar buiten het ja-woord bij 
buitenplaats De Houtmaat in Hengelo. 

De aanhouder wint
Ad en Jolanda kennen elkaar al 22 jaar en 

hebben sinds 3,5 jaar een relatie. Ad vroeg 

Jolanda afgelopen jaar ten huwelijk tijdens 

een bezoekje aan de kerstmarkt in Bremen 

in Duitsland. En nu zijn de handtekeningen 

echt gezet!

Gelukkig 
Ad en Jolanda zijn maar 
wat gelukkig samen.  

Helemaal stil
Ad was er helemaal stil van, 
zo mooi zag Jolanda er uit. 
En ook Ad had natuurlijk 
een echt trouwpak aan. En 
Ad regelde zelf een mooi 
bruidsboeket voor Jolanda. 

Toast 
En op deze mooie dag moet 
natuurlijk getoast worden! 

Mercedes
Ad en Jolanda trouwden in een hele 
mooie gele Mercedes oldtimer. Deze 
had de werkgever van Ad als verassing 
voor hen geregeld.  
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In memoriam
Marian Wüpping 
19 november 1956 – 8 september 2016

Op 8 september 2016 is Marian Wüpping overleden 
op 59-jarige leeftijd. Marian werkte sinds 1976 
binnen de dagbesteding van Estinea, en sinds 
1987 in Eibergen. Marian hield van sfeer en 
gezelligheid en af en toe een dansje maken. 
Bij mooi weer even naar buiten wandelen en 
rondkijken, genieten van het zonnetje. Samen een 
boodschap doen, hand in hand of in de rolstoel. 
Marian tekende huisjes met wasco en hield af en toe 
een hazenslaapje op haar stoel. Wat zullen wij haar 
gaan missen....

Team W&A Berkelland
Locatie Nieuwstraat

Paula Kok    
8 juli 1936 – 3 oktober 2016

Op maandag 3 oktober is Paula Kok 
overleden. Paula woonde op de Lijsterstraat 
(Hoeksteen) in Varsseveld. Bijna 38 jaar lang woonde 
ze ‘samen’ met Joke Ezerman. Paula hield er van om onder de 
mensen te zijn en ging daarom graag op pad. Bijvoorbeeld met 
Bennie naar een optreden van Hartgelach, een optreden van de 
Varsseveldse Accordeon Vereniging, de vogelshow, een kopje 
koffie drinken bij de Koffieboerderij en nog veel meer. 

Ook ging ze in het verleden het laatste weekend van de maand 
logeren bij Mien en Derk Heusinkveld, haar gastgezin. Na het 
overlijden van Mien en Derk, haalde dochter Dini en Herman 
Paula één keer per maand op, om een dagje wat leuks te 
doen. Paula vond het leuk om op vakantie te gaan. Ze zou 
samen met haar medebewoners, die maandag 3 oktober, 
er een paar dagen op uit gaan. Paula is echter op een 
andere reis gegaan...

Paula, wij gaan jouw gezelligheid, belangstelling, liefde en 
aanwezigheid missen op de Hoeksteen!

Bewoners en personeel Lijsterstraat 

Iedereen die zorg en ondersteuning van Estinea 
krijgt, heeft een POS-gesprek. Het is een gesprek 
over belangrijke onderwerpen in jouw leven. Zes 
vragen over het POS-gesprek. 

Waarom heb ik dit gesprek? 
Estinea wil graag weten hoe het met jou gaat. En 
welke dingen belangrijk voor jou zijn. In het POS-
gesprek nemen we graag de tijd om hier met jou over 
te praten. Alles wat jij belangrijk vindt, schrijven we 
op. 

Waarover gaat het gesprek? 
We praten over 8 onderwerpen: 1. Leren, jezelf 
ontwikkelen 2. Zelf kiezen 3. Familie, vrienden, 
bekenden 4. Rechten 5. Meedoen en erbij horen  
6. Lekker in je vel 7. Gezondheid en 8. Geld en eigen 
spullen. 

Met wie heb ik het gesprek?
Dit gesprek heb je met een POS-interviewer. Estinea 
heeft 7 POS-interviewers. Zij zijn allemaal ook 
begeleider bij Estinea. 

En wat gebeurt er na het gesprek? 
Na het gesprek zoek je samen met je persoonlijk 
begeleider uit of er punten zijn die je ook in je 
ondersteuningsplan wilt zetten. 

Wanneer heb ik dit gesprek? 
Je krijgt vanzelf via je persoonlijk begeleider een 
uitnodiging voor een POS-gesprek. 

Hoe vaak heb ik dit gesprek? 
Iedereen die ondersteuning krijgt van Estinea heeft 1 
keer per 2 jaar een POS-gesprek. 

POS is de afkorting voor Persoonlijke 
Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Hiermee 
onderzoeken we de kwaliteit van bestaan 
van iedereen. Met de uitkomsten van 
alle gesprekken kunnen we de zorg en 
ondersteuning aan jou én alle andere 
mensen met een beperking verder 
verbeteren.

Het POS-gesprek
Een bijzonder en belangrijk gesprek 
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In september 2015 deed Iris een oproep op de 
Facebookpagina van Estinea. Ze zocht een 
kookmaatje. Iemand die haar kon helpen om 
zelfstandig te leren koken. En in oktober 2015 
kookte ze al samen met vrijwilligster Lieke. Lieke 
had de oproep op Facebook gezien en was meteen 
enthousiast. Want Lieke houdt zelf ook van koken.  

Op de radio én TV
Ook Radio Gelderland zag de oproep van Iris. Iris 
vertelt: ‘Ik mocht mijn oproep op de radio doen! En 
al snel kwam Lieke. Toen wij samen pannenkoeken 
gingen bakken kwam ook nog eens TV Gelderland 
langs. Zij kwamen kijken hoe het samenwerken tussen 
mij en Lieke ging. Het was best spannend, maar ook 
heel leuk!’  

Weten wat je eet
Vanaf oktober tot en met juni kwam Lieke iedere 
donderdag bij Iris. ‘Het was heel fijn dat Lieke er 
was, anders kookte ik nu nog steeds kant-en-klare 
maaltijden. Bij kant-en-klare maaltijden weet je niet 
precies wat er in zit. Nu ik zelf kook, weet ik precies 
wat er in mijn eten gaat. Lieke en ik maakten elk 

recept drie keer. De eerste keer 
zei Lieke nog heel veel, 

de tweede keer deed 
ze een stapje terug 

en de derde keer 
probeerde ik 
het helemaal 
zelf te doen.’

Zelfstandig 
Iris heeft een map waar ze alle recepten in bewaart. 
Daar staat stap voor stap wat ze moet doen. ’Ik 
kook iedere zondag twee porties. Eén portie eet ik 
meteen en de andere bewaar ik in de koelkast en eet 
ik dinsdags op. Ik bedenk altijd zelf wat ik wil eten. 
Dan overleg ik dat met de begeleiding. Daarna maak 
ik een lijstje en haal ik zélf de boodschappen op de 
fiets.’ 

Meer dan een vrijwilligster
Het klikte meteen tussen Iris en Lieke. ‘Lieke is 
geduldig en ik kan goed met haar praten. We zijn als 
afsluiting ook samen uit eten geweest. We hebben 
toen pizza gegeten. En binnenkort gaan we samen 
koffie drinken in het dorp. Ook mailen we met elkaar. 
En dat allemaal dankzij een oproep op Facebook. Ik 
kan iedereen aanraden om dat ook te doen!’ 

Leren is leuk. Samen leren is nog véél leuker. 
Dat vinden de bewoners en drie begeleiders 
van de Laan van Schuylenburch ook. Zij 
hebben samen de cursus ‘Rots en Water’ 
gevolgd. Het was een hele ervaring: samen 
op pad, samen overleggen, begrijpen wat 
een ander voelt. Dat is waar de cursus om 
draait. En iedereen is nu trotse bezitter van 
een certificaat!

Oefeningen 
Henri woont aan de Laan van Schuylenburch. 
Hij vond het heel leuk om met de 
medebewoners en met een aantal begeleiders 
de cursus te doen. Henri vertelt: ‘We hebben 
tien bijeenkomsten gehad. We hebben 
oefeningen gedaan met hoepels, ballen en 
planken en tegen stootkussens slaan. Zo heb 
ik geleerd om problemen aan te gaan. En om 
voor mezelf op te komen. Het was leuk om 
samen de cursus te doen. Dan leer je elkaar 
beter kennen. En het was fijn om dit te doen op 
de plek waar je woont.’

Gedicht
Marian, Patricia en Femke zijn de drie begeleiders  
die meededen. Zij vonden het heel bijzonder om 
samen met de bewoners een cursus te volgen. Ze 
waren er zo enthousiast over dat ze er een gedicht 
over maakten. Hiernaast een stukje uit het gedicht:

Rots en Water 
Rots en water is een cursus waarin je vooral oefeningen doet. Het  
is een groepscursus waar je veel leert van én met elkaar. Je leert  
‘Ja’ en ‘Nee’ gevoel herkennen bij jezelf. Je leert ‘Nee’ zeggen met je  
lichaam. Lijkt het jou ook leuk om deze cursus te volgen? Stuur dan een  
mailtje naar leerprogrammaclienten@estinea.nl. 

Samen leren 
is leuker dan 
alleen 

Leren is leuk

Rots en Water een cursus, een hele belevenis
Niet altijd even makkelijk en soms ging er iets mis

Met een heel uiteenlopende groep  
met ieder een doel

Voor ieder een andere ervaring, voor  
ieder een ander gevoel

Het is bijzonder dat we 10  lessen samen  
op pad zijn geweest

Cliënten en begeleiding dat soms uitmondde  
tot een feest

Onder de 
mensen

Samen koken 

14 15



Appelflappen bakken 
Erna, Brigitta en Herman wonen aan de 
Vlierbeslaan. Op een woensdagavond gingen 
zij samen met vrijwilligster Beppy lekker 
appelflappen bakken! Er waren nog appels over 
dus maakten zij óók nog een heerlijke appelcake. 
Wat een smullen! Het hele huis rook heerlijk en 
iedereen heeft er van gesmuld. Erna en Brigitta 
hebben de beslagkom uitgelikt, hmmm! Het was 
een hele leuke activiteit en de volgende keer als 
Beppy komt, gaan ze sjoelen!

Buurtfeest Patrimoniumstraat
Op zaterdag 20 augustus hebben wij 
in onze straat buurtfeest gehad. De 
hele buurt was uitgenodigd op het 
binnenplein van onze locatie. Wij hebben 
voor koffie en wat lekkers gezorgd. Na 
de koffie gingen wij met zijn allen naar 
de overkant van de straat waar een 
feesttent stond. Daar hebben wij samen 
gekletst en wat gedronken met een 
hapje erbij. Wij vinden het erg leuk om zo 
contact te hebben met onze buren. Dit 
gaan wij volgend jaar zeker weer doen!

Sportheld
Dit is Maurice Nijhof. Maurice woont 

aan het Bartelinkslaantje in Hengelo. 

Op 4 september heeft hij meegedaan 

aan een “StrongmanRun”. Dit is een 

hardloopwedstrijd waarbij je zo snel 

mogelijk door bossen, sloten, obstakels 

en modderbakken moet zien te komen. 

Het parcours was 12 kilometer lang. 

Maurice ging als één van de laatste 

weg, maar kwam als één van de eerste 

weer bij de finish aan! Zijn tijd: 1 uur en 

50 minuten. Deze sportheld mag terecht 

trots zijn op deze wereldprestatie!

Vertel het maar

Samen op vakantie
In mei zijn wij, bewoners van de Polstraat, 
weer op vakantie geweest. Dit keer ging 
de reis naar Arcen, Noord-Limburg. In een 
bungalowpark had iedereen een mooi 
huisje. We hebben allerlei activiteiten 
ondernomen. Zo hebben we de tuinen van 
Arcen bezocht, zijn we naar avonturenpark 
Toverland geweest en hebben we een 
boottocht gemaakt. Ook bezochten we 
een vliegveld en was er een muziekmiddag 
met les over muziek. Maar we hebben ook 
gewoon lekker op het terras gezeten. We 
hadden lekker weer en iedereen heeft het 
naar de zin gehad!

Naar Drenthe op vakantie 
Ik ben Truus Wiggers. Ik ben op vakantie 
geweest met MEE in Drenthe. We gingen 
met de bus naar onze bestemming. Het 
was een mooie boerderij. Op dinsdag 
gingen we winkelen. Woensdag hebben 
we met de boot gevaren. Donderdag 
bleven we bij de boerderij en hebben we 
gewandeld en ’s avonds bingo gedaan. Ik 
heb een map en een bus chips gewonnen! 
Vrijdag was alweer de laatste dag, 
dus moesten de koffers weer ingepakt 
worden. Iedereen vond het leuk! 

Slaadreef zomerprogramma 
Wat was het een feest afgelopen zomer bij 
Slaadreef! Speciaal voor alle bewoners van 
de Slaadreef was er een vakantieprogramma 
van twee weken. Clown Muts en clown Siep 
kwamen langs, we hebben pannenkoeken 
gebakken, Ria kwam met haar gitaar en 
Wencke nam haar hondjes mee. Maar er was 
ook een huifkartocht, we gingen bewegen 
op muziek en nog véél meer. Er was veel te 
beleven en het waren twee fijne weken. 
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Uit de 
koker van
Ad Stamsnijder heeft twee 

rechterhanden. Hij is dan ook vaak te 

vinden in de afgetimmerde kapschuur 

bij het Bartelinkslaantje. Hier timmert, 

zaagt en maakt hij de mooiste dingen.  

Hij vertelt je er graag meer over.

Het ongevraagd advies 
Henk Mulder zit sinds 2014 in de cliëntenraad. Op deze manier praat en denkt Henk samen 
met de andere leden mee over de ondersteuning die medewerkers van Estinea bieden en de 
manier waarop Estinea die organiseert. Dat doen ze door advies te geven. Vaak vraagt Estinea 
de cliëntenraad om advies. Het kan ook andersom. Dat is het ongevraagd advies. Henk Mulder 
vertelt hier samen met voorzitter Karin Huijink meer over. 

Wat is een ongevraagd advies precies? 
Henk: ‘Als wij zelf als cliëntenraad iets belangrijk 
vinden dan kunnen wij ook zelf onderwerpen 
inbrengen. Dit heet een ongevraagd advies.’ 

Kun je een voorbeeld geven?
Henk: ‘We hebben afgelopen jaar een ongevraagd 
advies gegeven over de bejegening van cliënten. 
Dit is een moeilijk woord voor “de manier waarop 
je met iemand omgaat”. Dus de manier waarop 
medewerkers met cliënten omgaan.’ 

Hoe gaven jullie dit advies? 
Henk: ‘We vertelden allemaal onze eigen ervaringen 
aan de bestuurder. En iedereen vertelde waarom dit 
zo belangrijk voor hem of haar was. We hadden dit 
goed voorbereid en gebruikten eigen voorbeelden.’
Karin: ‘Het werd heel erg gewaardeerd dat we een 
ongevraagd advies gaven. Over de dingen die goed 
gaan en over dingen wat beter kan. Het bleek dat 
het onderwerp goed aansloot bij het project MOVE. 
Het ongevraagd advies werd dan ook door de raad 
van bestuur overgenomen. Heel fijn!’

Een ongevraagd advies is dus 
waardevol?
Karin: ‘Het is zeker waardevol. Juist omdat 
het ongevraagd advies van de cliënten uit de 
cliëntenraad zelf komt. En niet alleen een advies 
is van de ouders/vertegenwoordigers uit de 
cliëntenraad.’
Henk: ‘Ja, het is echt van onszelf. Het zijn 
onderwerpen waar we allemaal direct mee te maken 
hebben en waar we dus goed over mee kunnen 
praten.’

Cliëntenraad 
vertelt

Als jongetje van 8 jaar ging ik al met 
mijn vader mee op karwei. Hij was schilder. 
Ook ik stond toen al hoog op de ladder. Schilderen kan ik zelf ook 
goed. Maar hout vind ik pas echt mooi. Je kunt er alles van maken. 
En hout is warm. Het heeft een warme uitstraling.

Ik ben er echt mee begonnen toen ik op mezelf ging wonen. Ik had 
bij elkaar geraapte spulletjes en dacht: ‘Wat als ik nou voor mezelf 
eens mijn eigen meubels maak?’. Dat heb ik gedaan. Zo heb ik een 
salontafel, krukjes, een grote eettafel en een buitentafel gemaakt. 
En bloembakken voor buiten en voor binnen.

Als ik iets in mijn hoofd heb dan maak ik het gewoon. Zonder 
plaatje of tekening. Zo heb ik op de zorgboerderij waar ik werk onze 
kledingkast gemaakt. Van pallethout. Het was veel werk. Maar nu staat hij bij ons in de slaapkamer.

Ik heb een VCA-certificaat en qua gereedschap kan ik met alles overweg. Ook met een zaagmachine of 
schaafmachine. Ik vind het iedere keer weer mooi om iets te bedenken en te maken.
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Sharon Sleijster (21 jaar) woont nu bijna 2 jaar aan de Klaproosstraat 
in Varsseveld. Sinds een aantal maanden woont ze hier niet meer 
alleen. Ze heeft gezelschap van haar hond Bhoeda. Sharon heeft nu 
al heel veel geleerd door Bhoeda. Een leven zonder haar hond kan ze 
zich al niet meer voorstellen.  

Grootste droom 
Een eigen hond. Dat is altijd Sharon’s grootste 
droom geweest. Het was eerder echter nooit 
mogelijk voor haar. Maar Sharon is een doorzetter. 
Sharon: ‘Als je iets écht wilt en er voor werkt, is alles 
mogelijk.’ Ze heeft veel stappen gezet. Van het 
wonen in een leefgroep en leren goed voor zichzelf 
te zorgen, heeft ze de stap gezet naar wonen bij 
Estinea in een eigen appartement. ‘Ik kan nu goed 
voor mijzelf zorgen. De volgende stap was toen mijn 
grootste droom: zorgen voor mijn eigen hond.’ 

Grote draak
Bhoeda is een Franse buldog en volgens Sharon 
een grote draak. ‘Ik kan precies zien als ze iets wil 
uitvreten. Ze is ook een beetje een gekke hond. Net 
zoals haar baasje. Ik houd niet zo van standaard, 

vertelt Sharon lachend. 
‘Ik houd van haar vouwen, 
rimpels en vetjes.’

Geluk
Sharon heeft veel geleerd door 
Bhoeda. Sharon: ‘Ik heb er heel 
hard en lang naar toegewerkt. 
Vooraf hebben we veel situaties 
besproken. Dat heeft mij heel goed 
geholpen. Ik heb geleerd om streng te 
zijn. Dat vond ik moeilijk. Maar Bhoeda moet 
leren wat wel en niet kan en mag. Zelf heb ik veel 
meer geduld gekregen. Ik ben er zelf ook echt door 
veranderd. Bhoeda betekent geluk. En dat is ze ook: 
mijn grootste geluk!’

MIJN huisdier


