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Dag, 
Ik ben Benno Huinink en ben 35 jaar oud. Ik woon in Silvolde aan de Jachtlaan. 
Ik heb er sinds 2010 een appartement waar ik me helemaal thuis voel. Ik luister thuis graag 
naar muziek of gesprekken op cassettebandjes die ik zelf heb opgenomen. Ik heb ook bijna 
altijd wel een kladblok bij me zodat ik dingen die me interesseren op kan schrijven.

In het weekend ga ik vaak naar mijn ouders die net verhuisd zijn. Dan gaan we naar de 
bijeenkomst van de christengemeente en ook ga ik regelmatig mee naar een feestje als ik zin 
heb of naar een rommelmarkt.

Ik kan slecht zien en mag niet alles eten omdat ik een niertransplantatie 
heb gehad. Ik loop daarom met een geleidestok en buitenshuis met 
begeleiding. Niet altijd even gemakkelijk, maar ik kom waar ik zijn wil.

Ik heb een hoop dingen die ik leuk vind en waar ik met wat hulp van 
een aantal aardige vrijwilligers aan mee doe. Zo kan ik met Resie de 
wekelijkse boodschappen doen en af en toe iets leuks kopen voor het 
zakgeld dat ik opspaar. Met Dolf ga ik meestal naar de bieb. 

Ik zal jullie in “Uit de koker van” vertellen wat ik zoal doe op de 
Schuylenburgh, waar ik 3 dagen per week werk. Wat ik verder zoal doe, 
laat ik wel zien in “Een dag op stap met”.

Laatst zei ik nog tegen mijn begeleiding: ‘Het lijkt me toch zo leuk om 
zelf eens in een blaadje te mogen schrijven.’ Dat is nou ook toevallig hè ;-). 

Benno
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Voor op de kalender: 

• Vrijdag 6 oktober - Jubelavond - De Radstake, Heelweg
• Dinsdag 19 december - Kerstkerkdienst - Zuiderkerk, Ludgerstraat 64, Aalten

Wil jij net zoals Benno 

als gastredacteur in de 

Horizon? Stuur 

dan een mail naar 

communicatie@estinea.nl 

of vraag je begeleider 

om dat te doen.



Kort nieuws
Eigen logo
Team Samen Sterk heeft een eigen logo. Dat is een 

vast plaatje waarmee zij zichzelf kunnen laten zien 

aan iedereen. Team Samen Sterk bestaat uit een 

aantal gemotiveerde mensen met een beperking. 

Vanuit hun eigen ervaring willen zij anderen 

ondersteunen en helpen. Ze geven hiervoor 

trainingen, workshops en gaan in gesprek met 

mensen met én zonder beperking. Teamlid Lisa 

Scheltens vertelt: ‘Het logo is sterk en tegelijkertijd 

vriendelijk. Net zoals wij. We gaan graag met 

iedereen in gesprek!’

Horizon NU
Aan het einde van deze zomer verzenden we via 
de mail een eerste digitale Horizon. Deze digitale 
nieuwsbrief heet Horizon NU en staat vol met 
leuke en zinvolle informatie, in tekst, beeld of met 
een filmpje. Met deze digitale Horizon kunnen 
we beter actuele ontwikkelingen delen met 
iedereen die we ondersteunen en met ouders en 
andere eerste contactpersonen. Wil jij hem ook 
ontvangen? Geef je dan snel op via:  
horizon@estinea.nl
 
p.s. Deze gedrukte Horizon komt aan het einde 
van dit jaar ook gewoon weer uit!

Nieuwbouw
Op twee plaatsen komt er een 
nieuwe woonlocatie van Estinea: 
in Doetinchem en in Hengelo, 
Overijssel. Op beide locaties 
komen 18 appartementen en twee 
gemeenschappelijke ruimtes. 
Beide nieuwbouwprojecten zijn 
volgend jaar klaar. Meer weten?  
Kijk dan op www.estinea.nl/nieuws 

Doetinchem

Hengelo

Sloop 
In april gaf Gonneke 

Westerveld samen met haar 

vader de aftrap voor de sloop 

van het oude Slaadreef 37-39. 

In november hoopt Gonneke 

samen met de andere 

bewoners van Slaadreef 

43 naar de nieuwbouw van 

Slaadreef 37-39 te verhuizen. 

Ze kijken er naar uit!
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Iedere maandag, dinsdag en donderdag ben ik hier. 
Ik doe hier van alles. Ik ben vaak in het restaurant. 
Hier vul ik altijd de suikerzakjes en melkzakjes bij. 
Daar hoeven de mensen van het restaurant helemaal 
niet meer op te letten. Dat doe ik gewoon altijd. Ook 
zet ik kopjes en schoteltjes die klaar zijn, in de kast. En 
ik vouw de servetten netjes in een driehoek. Zoals in 
een echt restaurant.

Glas ophalen
Op maandag halen we altijd met een blauwe kar 
glas op bij de mensen die hier wonen en dan brengen 
wij dat naar de glasbak. Dan hoeven die oude 
mensen dat zelf niet te doen. Dit doe ik altijd samen 
met Sharon of Marlies omdat ik te slecht zie om het 
alleen te kunnen doen.

Leukste
Het leukste vind ik papier versnipperen. Ik weet 
precies hoe dat moet. Dan krijg ik papier van Karin 
van de receptie of andere mensen die hier werken.

Snack
Iedere donderdag eten we met z’n allen een snack. 
Samen bedenken we wat we willen eten en dan 
maken we het samen klaar. Lekker een frikandel, 
pannenkoeken, broodje gezond of beschuit met 
aardbeien!

Meisjes met rode haren
Op donderdag zing ik ook altijd mee met het 
koor. Ze zingen fijne Nederlandstalige liedjes. Het 
mooiste liedje is ‘Meisjes met rode haren’. Met mijn 
cassetterecorder neem ik altijd alles op. Dan kan ik 
het thuis iedere dag even luisteren. 

Hallo Beatrijs,

Ik ben Thirza (25 jaar) en woon in Enschede. Ik woon midden in de stad en krijg 
ambulante begeleiding van team Enschede Wonen. Ik heb de cursus DODD 
(Deurtje Open Deurtje Dicht) gedaan samen met mijn begeleidster Laurelin. 
Dit is mij zeer goed bevallen. Door de cursus heb ik geleerd meer voor mezelf 
op te komen. Ook hebben mijn begeleidster en ik elkaar hierdoor nog beter 
leren kennen. Ik zou iedereen deze cursus aanraden!

Ik heb in het verleden ook een groepscursus gedaan maar dit vond ik zelf 
minder prettig. Mijn vraag is of er nog meer cursussen zijn die je samen met je 
begeleider kunt doen? En hoe kun je de stap kleiner maken om een cursus te 
gaan doen? Zodat meer mensen zien hoe leuk het is? En dat leren echt leuk 
kan zijn omdat je het op je eigen tempo en zonder druk kunt doen!

Groetjes, Thirza 

Brief aan Beatrijs

Beste Thirza, 

Wat fijn dat het de cursus Deurtje Open Deurtje Dicht jou én Laurelin 
zo goed is bevallen! Voor mij zijn 2 dingen belangrijk: Leren is leuk en 
samen bereiken we meer!

Allereest is het voor mij vooral belangrijk dat leren leuk is! En ‘leren’ 
is natuurlijk ook maar gewoon een woord. Je leert iedere dag! Het 
gaat er om wat jij leuk vindt. Wat wil jij nóg beter kunnen? En wat 
is er leuker en fijner dan om het samen met iemand te doen die je 
goed kent? Bij Estinea is leren daarom ook vaak maatwerk. Op deze 
manier past de training of cursus goed bij de persoon en wordt het 
pas écht zinvol en leuk! En zulke leuke en positieve verhalen zoals die 
van jou en van Vincent (zie pagina 11) helpen misschien nog wel het 
allermeest :-)! 

Ten tweede versterken we elkaar door het samen te leren. Je kunt 
dat doen met anderen die ook ondersteuning krijgen. Maar je kunt 
vooral ook - net zoals jou - samen met een begeleider iets oppakken 
dat je graag wilt. Of samen met je vader of moeder, broer of zus of 
vrijwilliger. Dat is extra leerzaam, leuk en gezellig. Voor iedereen! 

Hartelijke groet

Heb jij een vraag aan 
Beatrijs? Of een goed 

idee en wil je dat 
vertellen? 

Stuur dan een mail naar  

communicatie@estinea.nl. 

Uit de 
koker van
Benno Huinink is voor alle bewoners van 

woonzorgpark De Schuylenburgh een goede 

bekende. Samen met zo’n 12 andere cliënten helpt 

Benno de medewerkers van Azora met allerlei 

hand- en spandiensten. Benno vindt het hier 

geweldig leuk en vertelt je er graag meer over. 
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Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met én iemand 
zonder verstandelijke beperking. Samen iets doen en elkaar zo beter leren kennen, dat is 
waar Prokkelen om draait. En wat is het leuk wanneer een Prokkel zorgt voor bijvoorbeeld 
nieuwe vrienden of een leuke werkplek! Veel Prokkels waren een echt feest. Kijk maar op 
deze 3 pagina’s. 

De Prokkelweek: wat een feest!

Prokkelsterrenslag
Estinea deed mee aan de Sterrenslag. Er was een 
team samen met Nuon en een team dat bestond 
uit team Samen Sterk, LFB Scholing, het Ministerie 
van VWS en LFB Hilversum. Een leuke dag vol 
ontmoeting, plezier en samenwerken!

Ponny’s verzorgen
Helga en Willie gingen op bezoek 
bij boer Wim en boerin Truus. Daar 
mochten ze de ponny’s borstelen en 
hooi en worteltjes geven. Na afloop 
zagen de ponny’s er weer tiptop uit!

Jouw zorg is onze zorg!
De cliëntenraad en team Samen Sterk 
spraken met mensen van Menzis. Ze 
hadden het bijvoorbeeld over wat het 
verschil is tussen een zorgverzekering 
en het zorgkantoor. En over hoe 
belangrijk het is om mee te denken in 
de cliëntenraad. 

Spreken wij dezelfde taal? 
Dit was een Prokkel met medewerkers 
van gemeente Montferland. Het doel 
was om elkaar als mensen met en zonder 
beperking beter te leren begrijpen en om 
van elkaar te leren. 

Handdoeken opvouwen 
Anja ging naar een kapsalon in Dinxperlo. 
Waarom? Om de kapsters te helpen met 
de handdoeken opvouwen, Anja’s favoriete 
activiteit! Anja haalde ze op, vouwde ze 
netjes op en bracht ze weer terug. Fijn voor 
de kapsters én voor Anja. Ze mag het nu 
iedere maandag doen!

Doe je mee
Op het centraal bureau in Aalten 
en bij woonlocatie Julianastraat in 
Dinxperlo werd het Doe-je-mee-
spel gespeeld. Een mooie manier 
om elkaar beter te leren kennen!

Spel- en activiteitendag 
Bij Slaadreef en op 2 locaties van Stichting 
Zorgcombinatie Marga Klompé was er op 
woensdag van alles te beleven voor de 
ouderen vanuit Marga Klompé, de mensen 
met een beperking vanuit Estinea en de 
kinderen vanuit diverse basisscholen en/of 
kinderopvang. 
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Vincent Berben is 34 jaar oud en woont aan de  
Dr. Huber Noodtstraat in Doetinchem. Vincent 
volgde de cursus Deurtje Open, Deurtje Dicht. 
Hierdoor leerde Vincent zichzelf beter kennen. 
Samen met begeleiders Arie van der Mossel en 
Marielle Geurtsen vertelt hij je er graag meer over. 

Wat leer je met Deurtje Open, Deurtje 
Dicht?
Vincent: ‘Je leert jezelf op een andere manier kennen. 
Hoe je van binnen in elkaar zit.’ 

Wat doe je nu anders? 
Vincent: ‘Ik ben meer ontspannen. Ik was altijd 
gehaast door een vriendschap die ik had die niet 
goed voor me was maar waar ik wel veel tijd in stak.’ 
Arie: ‘Naar aanleiding van de cursus besloot Vincent 
die vriendschap te stoppen. Sindsdien is hij veel meer 
thuis, luistert meer naar zijn eigen gevoel en ook 
heeft hij meer tijd voor de anderen hier.’  

Zijn er nog meer dingen die je nu anders 
doet? 
Vincent: ‘Ik was altijd een beetje tegendraads. Als de 
begeleiding iets zei, luisterde ik wel maar daarna was 

het weer als een stofwolkje verdwenen. Soms werden 
ze wel eens ‘boos’. Ze zeiden dan dat ik hier wel woon 
maar dat ik nooit rekening hield met de anderen. Dat 
is nu veranderd.’ 

Dus eigenlijk heb je ook geleerd om 
meer rekening te houden met anderen 
en heb je letterlijk je deur open gezet 
voor anderen?
Vincent: ‘Ja, inderdaad.’ 

Hoe was het om deze cursus samen te 
doen? 
Vincent: ‘Fijn! En zo leer ik de begeleiders ook beter 
kennen.’ 
Marielle: ‘Ja, ik vond het ook heel leuk. Nu kan 
Vincent gevoelens zoals boos, enthousiast, bang of 
ontspannen zelf goed onder woorden brengen. We 
maakten ook een gevoelenspotje. Op donderdag 
grabbelt Vincent er 2 kaartjes uit. We kijken dan wat 
de gevoelens op het kaartje betekenen. Of Vincent 
pakt 2 gevoelenskaartjes die bij die dag passen.’ 
Arie: ‘Het levert een andere band op. En ik vraag ook 
door over gevoelens die je niet altijd zo makkelijk 
bespreekt. Nu doen we dat als vanzelf, stap voor stap.’ 

Deurtje open, deurtje dicht 
Dit is een cursus die je samen met je begeleider op je eigen 
woon- of werklocatie volgt. Met een ‘doeboek’ en filmpjes werk 
je in je eigen tempo. Je leert meer over wie jij bent. En meer over 
wat jij voelt en wat jij wilt. Lijkt het jou ook leuk om deze cursus te 
volgen? Stuur dan een mailtje naar leren@estinea.nl. 

Leer jezelf 
kennen!

Leren is leuk

Inloopavond
In Enschede had een groepje 
dames van de C.F. Klaarstraat 
een geslaagde inloopavond 
georganiseerd voor de oudere 
buren die wonen bij Liberein. 

Stages 
• Maico liep stage bij RTV Slingeland in Winterswijk en mag hier 

nu iedere maandagmorgen komen!
• Marga, Cindy, Rick en Jeffrey liepen stage bij gemeente Oude 

IJsselstreek. Ze liepen stage bij de kantine, de bodes, de 
wethouder en de burgemeester.  

• Rhodé liep stage bij Frontis in Varsseveld en hielp mee met het 
maken van deze Horizon. Ze hielp mee aan pagina 18 en 19! 

Beleidsprokkels 
Interessante, leerzame en leuke 
beleidsprokkels: 
• Mara Lisa, Giel, Bram en Sharon van de 

Zeddamseweg in ’s-Heerenberg gingen 
naar het UWV in Amsterdam.

• Thira, Alexander en Frank uit Enschede 
gingen samen naar Den Haag. Daar 
ging Thirza naar naar het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Alexander en Frank gingen naar de 
Eerste en Tweede Kamer. 

Naar school
Cliënten van Top Art Winterswijk 
gingen naar scholengemeenschap 
Schaersvoorde en mochten 
meedoen met verschillende lessen. 
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Een dag op stap met

Als je weet hoe iemand z’n dag eruit ziet, kom je veel over diegene te weten. 
We gingen een dag op stap met Benno Huinink.

Uitje
Hier ben ik bij mijn ouders thuis. In mijn 
rechterhand zie je kranten en folders. 
Die kijk ik altijd na om te zien of er 
ergens iets leuks te koop is en of er ook 
rommelmarkten zijn. In mijn linkerhand 
zie je een tas met bibliotheekboeken. Ik 
ga regelmatig met mijn moeder of met 
vrijwilliger Dolf naar de bibliotheek. Dat 
is echt een uitje voor mij.

Mijn appartement
Muziek en cassettebandjes 
luisteren, schrijven, luisterboeken 
luisteren en verjaardag houden. In 
mijn appartement zit ik me altijd op 
mijn gemak te vermaken. 

Internetcafé
Dinsdagavond ga ik met anderen samen 

naar het internetcafé in De Lichtenberg. 

Ik schrijf daar e-mails aan mijn ouders of 

andere familie. Of stuur eens een berichtje 

naar de Jachtlaan over iets waarover ik 

aan het denken ben.

Welterusten
Eigenlijk heb ik elke dag wel plezier 

en ik vermaak me goed. Ik ga dan 

ook bijna altijd met een goed gevoel 

naar bed.  

Uniek
Ik ga ieder jaar graag naar kamp Uniek. 
Dit is een vakantieweek voor mensen 
met een verstandelijk beperking, 
liever gezegd een kampweek voor 
‘unieke’ mensen. Vaste onderdelen zijn 
sport en spel, muziek, lekker eten en 
nagespeelde Bijbelverhalen.

Gevoel voor ritme
Vrijdagavond ga ik naar de muziekschool in 
Doetinchem waar ik vooral met drums en bongo bezig ben. Ik heb een goed gevoel voor ritme en speel dan mee met anderen onder leiding van Bert Kock. Ik wil zelf nog bongo’s in mijn appartement, lijkt me heel leuk.

Met de bus
Ik werk 3 dagen bij de woonzorglocatie 
de Schuylenburgh en 1 dag ga 
ik met Marlies en Saskia naar de 
belevingsgroep van de WAGU in Ulft. 
Hier brengt Petra me met de bus. In “Uit 
de koker van” op pagina 6 lees je alles 
over mijn werk bij de Schuylenburgh! 
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• Als ik Speel vergeet ik alles om me heen.
• Als ik Speel kan ik helemaal mezelf zijn!
• Als ik Speel pies ik soms in mijn broek  

van het lachen.
• Door Spelen heb ik nieuwe  

mensen ontmoet.
• Bij Spelen kun je net doen alsof  

je een ander persoon bent.
• Als ik Speel vallen letterlijk alle  

zorgen van me af.
• Spelen = leuk!
• Je voelt je gehoord bij Spelen.

Spelen!
Tussen januari en juni waren ze iedere dinsdag in het Borchuus in Varsseveld te 
vinden: de 11 deelnemers van het proefproject Spelen. Het doel van Spelen? 

Onderzoeken of mensen met een beperking zichzelf op een andere manier kunnen 
laten zien: met allerlei vormen waarmee je emoties en gevoelens kunt laten zien en 

dus een verhaal kunt vertellen: zang, dans, toneel en nog veel meer!

• Bij Spelen is niks gek of raar!
• Je kunt bij Spelen lol hebben omdat je elkaar 

vertrouwt.
• Als je Speelt zie je heel vaak de beperking 

niet meer van de speler.
• Er wordt bij Spelen wat van je verwacht, 

maar er is geen vervelende druk.
• Ik hou van Spelen omdat je dan in een rol zit, 

dan ben je altijd goed, dan denkt mijn hoofd 
niet aan dingen die fout kunnen gaan.

• Iedereen sleept elkaar er doorheen bij 
Spelen.

• Spelen geeft je zelfvertrouwen en goede zin!

Iedere vrijdagmorgen is het vaste prik: het koffieuurtje van een aantal ambulante cliënten 
uit Doetinchem. Samen met vrijwilliger Marcel Sturrus ontmoeten ze elkaar bij één van hen 
thuis, bij de HEMA of bij de Stadskamer in Doetinchem. Voor Jan van de Velden is Marcel erg 
belangrijk: ‘Ik kan hem eigenlijk altijd bellen.’

Jan: ‘Marcel, die ken ik zeker!’

Jan: ‘Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ik zonder 
Marcel zou moeten. Hij denkt en kijkt met me mee 
wanneer ik bijvoorbeeld graag een nieuwe auto wil. En 
hij gaat ook mee naar de garage. Maar ook gaan we 
gezellige dingen doen. Bijvoorbeeld samen met Willy 
naar het het theater hier in Doetinchem. Maar ook naar 
de musical Billy Elliot of de Lion King in Scheveningen. 
Dan maken we er echt een dagje uit van samen.’  

Fijn
Marcel: ‘Ik vind het ook fijn om te doen. Ik geniet van 
het plezier en de lol die ik met Jan en de anderen heb. 
En ik ben blij dat ik zo wat voor hen kan betekenen.’ 
Jan voegt toe: ‘Ik heb geen familie in de buurt wonen. 
Daarom is Marcel extra belangrijk voor me.’

Die ken ik! 
Jan: ‘Met de cursus Die ken ik! heb ik geleerd dat je 
open moet zijn. Dat je iets duidelijk moet zeggen, recht 
door zee. En de cursus hielp me ook om met anderen in 
gesprek te gaan. Dat durfde ik eerst niet maar nu wel. 
En ik spreek nu ook wel eens zelf op een andere dag met 
iemand van het koffieuurtje af. Zo leer ik mensen steeds 
beter kennen.’

Onder de 
mensen

Die ken ik!
In de cursus leer je hoe je je sociale 
netwerk sterker en groter kunt maken. 
Het is een “doe-cursus”, je oefent dus 
veel. Je leert hoe je andere mensen 
kunt inschakelen om samen met jou 
problemen op te lossen en wensen te 
vervullen. Er zijn 7 bijeenkomsten. Je 
begeleider volgt ook een aantal lessen. 
Zo kan hij jou goed helpen. Wil jij deze 
cursus volgen? Stuur dan een mailtje 
naar leren@estinea.nl.

Jan, Marcel, Willy, Manuel, Rafia, Marisca
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Koortje 
Lange tijd klonken de vrolijke klanken 
van een keyboard en de prachtig 
stemmen van de bewoners van de 
benedengroep door de gangen van 
de Lijsterstraat. Het koortje zong 
om de week op dinsdagavond. 
Onder leiding van vrijwilliger Gerrit 
Hengeveld zongen ze een uurtje 
christelijke liederen en liedjes uit de 
kindertijd. Helaas overleed Gerrit 
Hengelveld afgelopen april. Met hem 
verliezen de bewoners een gedreven 
vrijwilliger. Iedereen denkt met plezier 
terug aan het fijne uurtje. 

Vertel het maar
Hesselink 5 jaar!
Afgelopen winter, op 2 december 
bestond woonlocatie Hesselink 5 jaar. 
Hier werd samen met familie en buren 
bij stil gestaan. Ruim 65 personen waren 
aanwezig. Als verrassing zetten de 
bewoners de aanwezige begeleiders 
en huishoudelijk medewerkers in het 
zonnetje. Zij kregen allemaal een 
mooie roos. Het was een gezellige en 
geslaagde avond!

Brief van Joke 
Mijn naam is Joke Harperink en ik woon in Haaksbergen op de Kalter.

Het gebouw staat er nog maar een paar jaar. Ik woon er nu 1,5 jaar. 

We hebben hele mooie appartementen met een wc, badkamer met  

een fijne douche, ook een huiskamer met een kleine keuken erin, een 

slaapkamer en een klein gangetje. 

Ik heb het hier reuze naar mijn zin. 

Ik ben nu op mijn plaats, wat ik hiervoor niet was. 

Ik woon nu fijn in de buurt van mijn familie en het dorp. 

Er zijn hier leuke bewoners en ik ben hier bevriend geraakt met een leuke vriendin.

Ik heb hier heel veel vrijwilligers die met mij het dorp ingaan met de rolstoel, want ik 

kan maar kleine eindjes lopen. Ik ben hier heel enthousiast over. 

Ik kan met de taxi naar fysiogymnastiek. Dat is voor mij erg fijn.

Ik houd van kleuren, breien, haken, kaartjes schrijven, natuurfilms kijken en muziek 

dvd’s kijken en luisteren. 

Bedankt!
‘Hoewel ik niet gekozen ben voor de 

cliëntenraad, wil ik graag iedereen 

bedanken die op mij gestemd heeft’, 

laat Hans Rensink weten.  

Els ten Have (foto) is wel lid 

geworden van de cliëntenraad. 

Meer weten over wat Els in de 

cliëntenraad doet en wie de 

andere leden zijn? Kijk op 

www.estinea.nl/clientenraad.

Met de limousine
26 mei was Wijnand Siebelink van de Jachtlaan 

jarig. Zoals altijd gaf hij zijn verjaardag bij café 

restaurant Van der Eem in Terborg. Dit jaar 

had zijn nicht een verrassing bedacht: Wijnand 

werd met een limousine opgehaald! Als echte 

sterren ging iedereen met Wijnand mee in de  

limousine naar Terborg. Hoe geweldig is dat?!
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Het Belevingsfestival
Op zaterdag 20 mei vond het Belevingsfestival plaats. Dit keer was het op een 
boerderij in IJzerlo. Wat viel daar veel te zien, proeven, ruiken, voelen en ervaren! 
En wat sloot het daarmee mooi aan bij de 5 thema’s van LACCS.

LACCS is een mooie manier om na 
te gaan hoe het met cliënt met een 
ernstig meervoudige beperking gaat 
wanneer hij of zij dat niet zelf kan 
vertellen. Er zijn vijf gebieden waar 
LACCS naar kijkt: Lichamelijk welzijn, 
Alertheid, Contact, Communicatie en 
Stimulerende tijdsbesteding.

Stimulerende 
tijdsbesteding
Nieuwe uitdagingen en 
prikkelingen via dingen en 
activiteiten uit het dagelijkse 
leven. Of die er waren op het 
Belevingsfestival? Nou en of!

Lichamelijk welzijn
Heerlijk eten en drinken! Bijvoorbeeld 
met de nodige vitaminen van 
zelfgemaakte, verse jam. Maar je 
kon ook een lekkere massage krijgen, 
zodat je lekker in je vel zit en je 
spieren zich kunnen ontspannen.

Optimale alertheid
Bezoekers konden passend bij wat 
zij aankunnen en prettig vinden, 
meedoen. Ieder op zijn eigen manier. 
De drukte opzoeken wanneer je 
dat prettig vond, maar ook genoeg 
ruimte om tot rust te komen wanneer 
dat nodig was. Een ideale afwisseling 
om te kunnen leren en te beleven.

Contact
Een groot aantal ouders, vrijwilligers en 
begeleiders vergezelden de bezoekers met 
veel toewijding. Hoe mooi is het om te zien 
hoe geliefd en waardevol zij voor ouders, 
vrijwilligers en begeleiders zijn en hoeveel ze 
genieten van het samen ervaren en beleven!

Communicatie
Op het Belevingsfestival was er van 
alles aanwezig dat je kon helpen om 
je te kunnen uitdrukken en het was de 
dag waarop iedereen kon en mocht 
doen wat hij of zij zelf leuk vond.  

Deze pagina

 is opgemaakt 

samen met 
Rhodé
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Samen klussen tijdens NLdoet

Bennie: ‘Ik heb rondgekeken wat ze 
allemaal deden. Met mijn vrijwilliger 

Tonnie heb ik een paar mooie kussens 
voor op de nieuwe tuinbank gehaald.’ 

Gerard: ‘De fietsen van Marjanne en Sylvia 
heb ik gepoetst. Het was leuk dat mijn 

nichtje en neefje kwamen helpen. Moeten 
we nog een keer doen, zo’n klusdag.’ 

Erna: ‘Mijn neef Jeffrey heeft mooie 
bloembakken gemaakt. Samen met 

hem en zijn vriendin heb ik gaten 
geboord, ik wist niet dat ik dat kon!’

Joyce: ‘Samen met Tenny en haar moeder heb ik salades 
gemaakt voor de lunch: pastasalade en rauwkost, mmm... 
Beppie en buurvrouw Lenie hielpen ook mee. Mijn moeder 

kwam later nog kijken. Ik vond het leuk!’

Jan: ‘Ik vond het een fijne dag en voor herhaling vatbaar. 
Ik heb geholpen met de bank schoonmaken en voor 

mezelf nog een plantenrekje gezaagd en getimmerd.  De 
weergoden waren ons heel goed gezind!’

Tenny: ‘Ik hielp met schoonmaken 
en salade maken met mama. 
Papa was druk met balkons 

schoonspuiten. Het was gezellig.’ 

Bart: ‘Het was lekker warm weer! Maar ik heb wel 
een regenpak aangehad omdat ik de balkons met de 
hogedrukspuit heb schoongespoten. Samen met de 

vader van Tenny, we waren het duo Bert en Bart.’

Drike: ‘Ik vond het eerst 
heel druk, maar ik heb 
er later wel gezellig bij 

gezeten.’

Veiligheid 
voor iedereen
Binnen Estinea is een aantal teams bezig met 
veiligheid. Het komt namelijk best wel eens voor dat 
cliënten heel erg boos worden. Zo boos dat andere 
cliënten of medewerkers er ook wel eens bang van 
worden. En niet iedereen voelt zich altijd helemaal 
op zijn gemak bij een ander en durft daardoor niet 
te zeggen wat hij of zij echt denkt. Maar hoe gaan 
medewerkers en cliënten hier dan mee om? En wat 
kunnen wij daar samen nog in leren? Wat kunnen we 
anders doen zodat dit niet meer gebeurt? Daarvoor 
is het project “In gesprek over ongewenst gedrag en 
veiligheid” gestart. De cliëntenraad kijkt en denkt 
hierbij ook mee. Waarom? Om ervoor te zorgen dat 
er bij dit project ook wordt gedacht aan cliënten. 
Want je veilig voelen is belangrijk voor iedereen!

Vorig jaar is Estinea beter gaan kijken naar 
ongewenst gedrag en agressie. Ook de cliëntenraad 
zag dat hier aandacht voor nodig was. Daarom 

schreef de cliëntenraad een ongevraagd advies 
hierover aan de bestuurder van Estinea, Beatrijs van 
Riessen. 

Iedereen belangrijk 
Karin Huijink, voorzitter van de cliëntenraad vertelt: 
‘Als cliëntenraad vinden we het heel goed dat een 
aantal teams dit project doen. Wat wij daarbij 
wel belangrijk vinden is dat het bij veiligheid niet 
alleen om de medewerkers gaat. Iedereen is hierbij 
belangrijk: er zijn ook genoeg situaties te bedenken 
waar het gaat om ongewenst gedrag of onveilige 
situaties tussen cliënten onderling. Of misschien zelfs 
om ongewenst gedrag van een medewerker richting 
een cliënt.’

Henk Mulder, lid van de cliëntenraad voegt toe: 
‘Ja. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een situatie 
waarin een bewoner heel agressief wordt richting 
een medewerker en andere bewoners zijn daar bij en 
zien en horen alles. Ook zij kunnen een heel onveilig 
gevoel krijgen. Het is belangrijk dat dit ook wordt 
gezien.’

Invloed 
‘Door zo mee te kijken en mee te denken bij alle 
ontwikkelingen kunnen we als cliëntenraad invloed 
uitoefenen. We kunnen verhalen en situaties uit 
de praktijk geven die ervoor kunnen zorgen dat 
bijvoorbeeld zo’n thema zoals ongewenst gedrag en 
veiligheid vanuit verschillende kanten wordt bekeken. 
Zo zorgen we samen met Estinea voor steeds betere 
zorg en ondersteuning’, besluit Karin Huijink. 

De bewoners, vrijwilligers, buren en familie van de Vlierbeslaan in Aalten hebben zich 
op zaterdag 11 maart tijdens NLdoet enorm ingezet. Met een fantastisch resultaat! Niet 
alleen onder de veranda, maar ook achter het huis en binnen werd flink geklust. Er werd 

goed samengewerkt en er hing een gezellige sfeer. Hier volgen enkele reacties...

Cliëntenraad 
vertelt
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Roeland van Halst
5 december 1958 –
20 oktober 2016

Roeland hield van kleuren 
(vooral oranje), muziek 
maken bij de Vrolijke Noot en hij 
was dol op vriendin Gerrie. Op de Polstraat 2 en 4a 
bewaart iedereen fijne herinneringen aan Roeland: 
een vriendelijke en goedlachse man met specifieke 
uitspraken zoals ‘Hou je nog van mij?’. Hij overleed 
thuis in het bijzijn van familie en zijn persoonlijk 
begeleidster.

Team en bewoners Polstraat 4a, Aalten

Ria Kleinhölter
6 april 1957 –  
7 november 2016

            &

Herman Verdriet
5 december 1952 –  
26 december 2016

Herman en Ria waren samen een twee-eenheid. 
Ze hadden enorm veel plezier samen, maakten de 
leukste uitstapjes en konden daar prachtig over 
vertellen. Allebei hadden ze hun eigen, specifieke 
karakter waarmee ze soms de begeleiding tegen 
elkaar probeerden uit te spelen. Wat natuurlijk soms 
ook lukte. Nadat Ria in augustus 2016 ziek werd, 
ging het ook slechter met Herman. Waar we eerst 
dachten aan stress bleek het toch kanker te zijn. 
Ze probeerden elkaar zoveel mogelijk te steunen 
hoewel dat moeilijk was. Ze zijn 6 weken na elkaar in 
het hospice in Enschede overleden. De hemel heeft 
er 2 prachtige sterren bij. Wij missen jullie enorm!

Team Enschede wonen

Hans Renting
18 januari 1949 –  
22 november 2016

Hans woonde de laatste 12 jaar van zijn leven aan 
de Patrimoniumstraat in Aalten. Bij binnenkomst was 
het steevast: ‘Mojn’. En bij het weggaan kwam altijd 
de vraag: ‘Wanneer kom i-j wear?’ In oktober 2014 
kregen wij te horen dat Hans ziek was en niet meer 
beter zou worden. ‘Mojn’, zal nooit meer klinken. 
Lieve Hans, wij zullen je missen. 

Bewoners en team Patrimoniumstraat, Aalten

Johan Jansink
17 januari 1941 –  
2 december 2016

Johan ging er 
vroeger graag op uit, 
een praatje maken in de buurt. 
De laatste jaren van Johan liet zijn gezondheid 
hem steeds meer in de steek. Maar Johan bleef er 
van genieten om de mooie verhalen over vroeger 
te vertellen, het liefst een sigaartje en zijn borreltje 
erbij. Na een kortstondig ziekbed hebben wij op 
2 december 2016 definitief afscheid van Johan 
moeten nemen. ‘Ajuus Johan’, we zullen je missen.

Bewoners en team Patrimoniumstraat, Aalten

In memoriam

Hermien ter Horst
15 september 1932 –  
8 januari 2017

Hermien woonde met veel 
plezier aan de Hogestraat en 
was trots op haar eigen 
appartementje. Ze speelde er graag 
een spelletje of zat op haar stoel te 
handwerken. Maar ze hielp ook graag een handje met 
boodschappen doen en aardappels schillen. Hermien 
vond het fijn om te gaan en te staan waar ze wilde. 
Vaak zei ze: ‘Ik ben een gelukkig mens’. Hermien is kort 
ziek geweest in haar eigen vertrouwde appartement 
overleden. Het is echt stil in huis we missen haar 
gezellige aanwezigheid.

Team en bewoners Hogestraat, Aalten

Riek Siebelink
18 augustus 1942 –  
22 januari 2017

Riek hield van gezelschap. Ze  
genoot van een kop koffie en 
bekende mensen in haar omgeving. 
‘Kom maar koffie drinken, jij hoort 
er ook bij’, zei ze regelmatig tegen 
mensen die belangrijk voor haar waren. Twee keer per 
week bezocht ze met veel plezier het dagcentrum aan 
de Polstraat. Op dinsdagen bracht ze de dag door 
bij haar geliefde zus Annie en zwager Jan. Ook daar 
genoot ze van de aandacht die er voor haar was. Riek 
is in haar vertrouwde omgeving overleden. We zullen 
haar missen.

Team en huisgenoten Hogestraat, Aalten

 

Henk Wink
30 mei 1933 –  
31 januari 2017

Henk is op 31 januari 
na een kort ziekbed thuis 
overleden. Henk heeft de laatste jaren fijn gewoond 
aan de Polstraat. Zijn gezondheid liet hem toe dat hij 
tot op het laatst mobiel was. Hij woonde lange tijd 
met Lena Suurling samen die een paar jaar geleden 
overleed. Henk keek altijd graag televisie, las De 
Gelderlander veel en ging graag naar de dagbesteding 
aan de Polstraat. Zowel op de dagbesteding en 
woonlocatie missen we Henk.

Team en bewoners Polstraat 4a, Aalten

Dini te Winkel
26 november 1953 –  
23 februari 2017

Dini is thuis in haar vertrouwde 
omgeving aan de Polstraat 4 overleden. Als een van 
de eerste bewoners van locatie de Polstraat heeft ze 
hier vele jaren met plezier gewoond. Haar gezondheid 
ging de laatste jaren langzaam achteruit. Ondanks 
dat had ze toch tot op het laatst samen met haar 
medebewoners een fijne tijd. Dini breide graag en hield 
enorm van gezelligheid. Woonlocatie Polstraat 4 en 
dagbesteding Polstraat 2 zullen haar warmte missen.

Team en bewoners Polstraat 4a, Aalten

Edith Kraaijenbrink
27 juni 1943 –  
17 april 2017

Edith Kraaijenbrink is na een kort  
ziekbed op Tweede Paasdag in het  
ziekenhuis in Winterswijk overleden. De volgende 
dag is ze thuisgebracht naar ‘De Cederhof’ aan de 
Hogestraat. Edith genoot van haar appartement 
en had dit met vele foto’s, posters en poppen 
ingericht. Op vrijdag 21 april hebben we tijdens een 
prachtige dienst afscheid van haar genomen. Lief 
‘zonnestraaltje’, rust nu maar zacht.

Team en bewoners Hogestraat, Aalten

22 23



Kevin Velthuys is 19 jaar en woont bij zijn ouders in Aalten. Kevin gaat 
nog naar school. Hij zit op Het Bariet in Lichtenvoorde en dit is zijn 
laatste jaar. Hij loopt tot en met deze zomer via Estinea stage bij de 
HEMA in Aalten en bij het servicecluster op het centraal bureau. En dat 
bevalt hem erg goed. 

Kevin: ‘Het is leuk om stage te lopen. Hier bij het 
servicecluster doe ik van alles. Post frankeren, 
vergaderingen klaar zetten, boodschappen doen 
maar ook koffie en thee serveren aan gasten in 
‘t Trefpunt. Het is fijn hier. Ik kan altijd zeggen hoe 
ik me voel.’ 

Echt elftal
Hij vervolgt: ‘Ook bij de HEMA is het leuk. Daar 
spiegel ik. Dat is producten goed in het schap 
zetten. En ook swiffer ik de vloer en stofzuig ik de 
mat iedere morgen. Maar ik begin natuurlijk iedere 
dag met een ‘Goedemorgen’ voor mijn collega’s. 
Ik heb gewoon net zoals iedereen een HEMA-outfit 
aan. Dan hoor je er wel echt bij. Een echt team. Net 
als met voetbal, je bent gewoon een echt elftal.’

Droombaan
‘Ik speel ook voetbal bij 
Longa in Lichtenvoorde. Het 
liefst werd ik proefvoetballer. 
Maar dat gaat niet lukken. 
Daarom ben ik blij dat ik na de 
zomer voor vast als dagbesteding bij 
het servicecluster én bij de HEMA kan 
komen werken. Daar ben ik helemaal klaar 
voor. Een leuke, nieuwe uitdaging. Ik ontmoet 
nieuwe mensen en leer er veel van. Zo gaat  
mijn stage over naar mijn baan.  
Voor nu mijn droombaan.’

MIJN stage


