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Hallo allemaal,

Colofon

Ik ben Lisa Scheltens. Voor deze Horizon mag ik gastredactrice zijn. Ik ben 
gevraagd om een stukje te schrijven over hoe mijn leven eruit ziet. Ik vind het leuk 
om dit met jullie te delen.

Ik ben 22 jaar en ik woon sinds 7,5 jaar in Varsseveld, waarvan 2 jaar zelfstandig in 
mijn appartement. Twee keer in de week komt er begeleiding van Estinea. 

Ik ben vrijwilliger bij Stichting Joni. Deze stichting stond vorig jaar met kerst met een 
kraampje in de kerk om te laten zien welk werk ze doen in Ethiopië en in Nederland 
voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ik werd er erg 
enthousiast over en heb mij toen opgegeven als vrijwilligster. En op de 
basisschool van mijn zusje in Varsseveld ben ik hulp handvaardigheid.

Mijn grootste passie is muziek. Sinds 2,5 jaar ben ik Vj bij een 
internetradiostation: ik draai er als vrouwelijke Dj muziek. Ik 
heb al een muziekavond verzorgd bij team Gendringen wonen 
van Estinea. Ik zou het ook leuk vinden om op andere feesten, 
partijen en activiteiten van Estinea te draaien. Hiervoor vraag ik 
een kleine onkostenvergoeding per uur. Ik ben bereikbaar per 
mail: lisa-s-1992@live.nl 

Horizon is het cliëntenblad van Estinea. In 2014 verschijnt het blad twee keer. De volgende Horizon 
verschijnt in het najaar. Stuur vóór 12 september 2014 je bijdrage naar communicatie@estinea.nl. 

Tekst en eindredactie: Anne-Marieke Vreeman, PR & communicatie Estinea en Hanneke Schuurmans  
Ontwerp en opmaak: Frontis Fotografie omslag: Hajo Smit Verzending: Repro Aalten

Kopij altijd welkom!

Veel cliënten vinden het leuk om iets te schrijven voor de Horizon. Super leuk! Om zoveel mogelijk in 
de Horizon te krijgen moeten we soms stukjes korter maken. Je kunt er zelf al rekening mee houden 
door iets aan te leveren van maximaal zes regels tekst. Een leuke foto meesturen is natuurlijk ook heel 
belangrijk. Let er daarbij op dat de foto van goede kwaliteit is!

Hartelijke groeten, 
Lisa

Wil jij ook een keer 

in Horizon? Stuur 

dan een mail naar 

communicatie@estinea.nl 

of vraag je begeleider 

om dat te doen.
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Maatjes met het koningspaar 6 mei was een bijzondere dag voor de Maatjes van Jeroen Slotboom en Hannie Lensink, bewoners aan de Oostervoort in Winterswijk. Deze maatjes zijn Anne Florijn en Sanne van der Galiën. Zij zitten op het Graafschap College en volgen daar een opleiding verzorgende.  Ze zijn een half jaar lang 16 uur per week maatje van Jeroen en Hannie. Ze mochten Koningin Maxima hier meer over vertellen. Zij was samen met Koning Willem-Alexander op bezoek in de Achterhoek. Anne vond het niet moeilijk om haar enthousiasme over het project met behulp van een mooie foto onder woorden te brengen. 

Lekker wonen!
Lekker wonen aan de rand van het centrum van 

Neede? Of in het centrum van Haaksbergen? 

Sinds 2011 hebben we de locatie aan de 

Beatrixstraat in Neede. In De Kalter in 

Haaksbergen wonen de eerste bewoners sinds dit 

jaar. We hebben op dit moment op beide locaties 

appartementen beschikbaar. Interesse? Laat het 

ons weten, telefoon 088-49 50 210.

Kort nieuws

Bijzondere telefoonhoesjes
Zes scholieren van het Graafschap 
College in Doetinchem zijn een bedrijfje 
gestart. Estinea speelt hierin een hele 
belangrijke rol. Het bedrijfje heet Art 4 
Movement  en verkoopt telefoonhoesjes. 
Vanuit Estinea beschilderen we deze 
hoesjes. Ze worden in Top Art winkels en 
op verschillende websites verkocht. Een 
deel van het geld van de verkoop wordt 
gebruikt om te stimuleren dat mensen 
bij Estinea aan sport doen. Kijk voor een 
leuk filmpje hierover ook eens op www.
art4movement.nl.
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Opening de Post 
Op 15 april is de Post geopend. 
Het is het nieuwe Wmo-loket in 
Winterswijk. Inwoners van Winterswijk 
kunnen hier met vragen over zorg en 
ondersteuning terecht. Ook Estinea 
heeft hier een kantoor, samen met 
het team van Siza. Beneden in de hal 
zorgden Silvia Braam, Juventa Gerrits 
en Melanie Zweverink samen met 
mensen van Zozijn voor koffie, thee en 
cake. Zij gaven de Post ook een mooi 
cadeau: een wandkleed, gemaakt bij 
de synagoge in Borculo. 

NLdoet: een nuttige maar vooral leuke dag!
Verschillende locaties van Estinea deden 

22 maart mee aan de landelijke actie 

NLdoet. Onder andere op de Kneedweg in 

Enschede, Slaadreef 33-35 en Polstraat 4a 

in Aalten en Hesselinkweg in Winterswijk 

werden klusjes in en rondom huis 

opgepakt. Een paar van onze mensen en 

de begeleidster van het ambulante team 

van Doetinchem gingen samen op pad en 

schonken als vrijwilligers koffie bij ouderen 

in een verzorgingstehuis. Een nuttige maar 

vooral ook leuke dag voor iedereen! Op 

de foto zijn de vrijwilligers hard aan het 

werk bij de Hesselinkweg in Winterswijk. 

Estinea op de Techniekdag Achterhoek
Wat heeft zorg met techniek te maken? Veel meer dan 
je denkt. Met nieuwe technische ontwikkelingen kun 
je veel langer dingen zelf regelen of doen zoals jij dat 
zelf wilt. Denk maar eens aan een spraakcomputer, 
een beeldhorloge of een iPad met informatie over 
je dagprogramma. In april lieten we bezoekers van 
de Techniekdag Achterhoek zien en ervaren hoe 
belangrijk de techniek voor de zorg is. 
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Viona Aarnink (32) vertelt: “Ik heb veel 
geleerd en ben zelfverzekerder geworden. 
Dat vinden de mensen uit mijn omgeving 
ook. Ik durf nu veel beter voor mezelf op 
te komen. Ik heb verschillende nieuwe 
contacten opgedaan tijdens de cursus 
en nieuwe vriendschappen gesloten. We 
ondernemen nu leuke activiteiten. Ik hoop 
dat er ook snel een vervolg komt op deze 
cursus.”

De cursus is bedoeld voor mensen om hun 
zelfvertrouwen en netwerk te vergroten en versterken. 
Hoe werkt dat? De cursus helpt je te vertrouwen 
op jezelf en je omgeving. Tijdens de cursus ga je 
onder andere aan de slag met  je talenten: wie ben 
ik, wat zijn mijn talenten (wat kan ik, wat wil ik), 
hoe ziet mijn omgeving er uit, wie zijn mijn vrienden 
enz. Allemaal oefeningen die ervoor zorgen dat 
je beter weet wat je kunt. De cursus wordt mede 
gegeven door ervaringsdeskundigen van het LFB, de 
belangenvereniging door en voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Die ken ik!

Wouter Willemsen (63) heeft ook de cursus 
‘Die ken ik’ gevolgd en met succes afgerond. 
Wouter: “Ik vond de cursus leuk en gezellig. 
Ik heb tijdens de cursus, met verschillende 
mensen, contacten gelegd en afspraken 
gemaakt. Dat vond ik erg leuk. Iemand die 
ook hieraan meedeed  heeft dezelfde hobby 
als ik. We hebben al een keer samen koffie 
gedronken en we gaan samen een keer 
een museum bezoeken. Ik vond de cursus 
leerzaam. Ik heb veel geleerd, vooral om zelf 
meer initiatieven te nemen in het maken van 
contact.” Hoewel hij sommige opdrachten 
wel lastig en spannend vond, heeft hij alles 
gedaan en is hij daar ook trots op. 

Leren is leuk

Wouter en Viona vinden het een goed initiatief 
dat Estinea in de toekomst  ervaringsdeskundige 
trainers wil opleiden en inzetten tijdens cursussen. 
Beiden vonden dat zij veel herkenning hadden bij 
de ervaringsdeskundige trainers en dat de training 
daardoor goed aansloot bij de deelnemers.

6



Begeleider Geert Wevers kwam in 2011 op het idee om samen met een paar mensen van zijn 
woonlocatie mee te doen aan een programmaonderdeel van de  Marathon in Enschede. Dat 
ging zo goed dat er meer mensen: cliënten, medewerkers en vrijwilligers enthousiast raakten 
voor het hardlopen via Estinea. Pas geleden streden Michel, Rob en Jelle om de beste plaats 
tijdens de Marathon van Enschede; de Menzis Fit Run (5,3 kilometer). Aangemoedigd door de 
meegereisde supporters haalden zij de finish in prachtige tijden.  

Samen 
hardlopen 
gezond en 
beregezellig!

Michel Eenink verscheen alle vier keer als deelnemer aan de 
start en doet dit zonder zich specifiek voor te bereiden. Michel 
liep een sterke wedstrijd en snoepte maar liefst ruim 10 minuten 
af van zijn persoonlijke record. Breed lachend bereikte hij de 
finish in een tijd van 43,57 minuten en verbaasde daarmee niet 
alleen de supporters, maar eigenlijk ook zichzelf!

Rob Elijzen deed voor 
de derde keer mee in 
Enschede en genoot 
erg van de sfeer die er 
heerste onder de lopers en 
loopsters van Estinea. Rob 
heeft al veel ervaring met 
het lopen van wedstrijden 
en liet dit in Enschede ook 
zien. Hij finishte in een tijd 
van 25,17 minuten. Een 
hele goede prestatie. Hij 
was hier ook erg blij mee 
en hing trots zijn verdiende 
medaille om de nek.

Jelle Hubers was de derde afgevaardigde van Estinea aan de 
start van de Menzis Fit Run. Jelle loopt al enige tijd wedstrijden 
en werd een half jaar geleden lid van AVA`70 uit Aalten. Dat was 
goed te merken want hij liep als een speer en liet zijn begeleider 
Geert Wevers zelfs nog iets achter zich. Met een mooie eindtijd 
van 28,44 minuten was Jelle dan ook dik tevreden.

Er  is altijd plek in het Estinea Running Team. Ook voor beginners! Vraag je begeleider ernaar. Heb 
je belangstelling om deel te nemen aan een of meerdere wedstrijden? Geef je dan nu op via het 
mailadres: hardlopen@estinea.nl. Hardlopen: het is niet alleen gezond maar vooral ook beregezellig! 

Rob
Michel

Jelle
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Sinds kort heeft Estinea een vertrouwenspersoon speciaal voor cliënten. 
Zij heet Esseline McKenzie en stelt zich graag aan je voor.  

Wie ben ik: 
Ik heet Esseline McKenzie en ben 56 jaar. Ik heb bijna 
30 jaar ervaring in de jeugd- en gehandicaptenzorg. 
Ik zag in mijn werk dat begeleiders en managers 
elkaar soms niet begrepen. En dat er daardoor wel 
eens afspraken over cliënten fout gingen. En dat dit 
soms moeilijk was om het daar over te hebben. 

Hoe zeg je tegen een begeleider dat je moeite 
hebt met iets dat hij zegt of doet? Hoe moet je het 
aanpakken als je denkt dat iets niet eerlijk gaat of 
dat het niet volgens afspraak gaat? Daarom ben ik 7 
jaar geleden de opleiding voor klachtenfunctionaris 
en voor vertrouwenspersoon gaan doen.  

Wat doet een vertrouwenspersoon: 
Een vertrouwenspersoon is er voor jou.  Ik ben er 
voor jou. Iedereen loopt wel eens met een probleem 
rond. Meestal heb je dan een vriend of vriendin, 
of een ouder, of je contactpersoon met wie je dat 
probleem kan bespreken. Die jou helpt je probleem 
op te lossen. En soms kom je er niet uit. Vind je het te 
moeilijk om over te praten óf denk je dat ze je toch 
niet begrijpen. Dan kun je mij om hulp vragen. 

Samen praten we erover en gaan we kijken wat jij 
nodig hebt om het probleem op te lossen. Soms is het 
praten met mij al genoeg en kan je zelf daarna weer 
verder. Misschien moeten er wat dingen uitgezocht 
worden door mij. Misschien wil je met mijn hulp een 
klacht indienen. 

Alles wat je met mij bespreekt kan alleen met jouw 
toestemming besproken worden met een ander. Ik 
doe nooit iets als jij dat niet wilt. Jij bent de baas over 
je eigen probleem en ik kijk alleen mee en vertel wat 
er voor mogelijkheden zijn.

Ik heb zin in deze nieuwe mooie baan! 
Tot ziens, Esseline McKenzie

Ik ben er voor jou

Hoe maak je een afspraak met mij:  
Je kunt me zelf bellen of mailen. Je hebt daar 
geen toestemming voor nodig! 
Tel: 06-33870706; mail: e.mckenzie@upcmail.nl
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Themacafés: 
•  meer dan 600

deelnemers
Top!

Hallo Beatrijs,

Ik ben Funda Yigit. Ik ben 19 jaar en woon in Aalten. Ik werk bij het 
Servicecluster op het centraal bureau van Estinea in Aalten. We 
hebben net het themacafé gehad en daar veel gehad over de Wmo 
en over ”meedoen in de maatschappij’’. Ik wil heel graag meedoen. 
Kun jij me nog eens uitleggen waarom de themacafés hiervoor zo 
belangrijk waren? 

Met vriendelijke groeten,
Funda Yigit

Brief aan Beatrijs

Heb jij een vraag aan 
Beatrijs? Of een goed idee 

en wil je dat vertellen? 
Stuur dan een mail naar  

communicatie@estinea.nl. 

Beste Funda,

Goed om te horen dat je graag wilt meedoen. Daarover wil ik 
je vooral meegeven: blijf jezelf uitdagen en laat altijd weten 
wat je graag wilt doen of leren. Met de steun van iedereen om 
je heen kun je altijd nieuwe uitdagingen aangaan! Zodat je 
kunt zeggen: hier ben ik!

Met alle informatie uit de themacafés gaan wij vanuit Estinea 
goede plannen maken. In het najaar moet dit er zijn. We 
gaan het dan bespreken en jullie erover informeren. De 
plannen zullen gaan aansluiten op dat wat jullie willen. We 
kijken daarbij goed naar wat wij daar vanuit onze kant aan 
kunnen bijdragen. Misschien vraagt dat wat van begeleiders, 
misschien betekent het dat we op zoek moeten naar meer 
vrijwilligers. Of het betekent nog iets heel anders. 

In de plannen gaan we ook rekening houden met het feit dat 
er minder geld vanuit de overheid zal zijn. Gelukkig weten we 
uit de themacafés al wel dat bijvoorbeeld ouders, vrienden 
of buren jullie ook bij bepaalde zaken kunnen en willen 
ondersteunen. Samen gaan we ervoor zorgen dat iedereen 
kan meedoen!

Hartelijke groet, 
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Een dag op stap met

Goeiemorgen!
Mijn dag begint om 07.30 uur. Ik kleed me aan. Eet 

even wat, stap in de auto en rij naar mijn moeder 

toe om op mijn zusje van 7 jaar op te passen. In de 

meivakantie heb ik elke dag opgepast omdat mijn 

moeder moest werken en mijn stiefvader op dit 

moment in Mali zit op uitzending. Hij werkt in het 

leger en is vaak door de week niet thuis. 

Lisa Scheltens woont sinds twee jaar zelfstandig in haar eigen appartement 
in Varsseveld. Twee keer in de week komt er begeleiding van Estinea. Ze heeft 
een druk leven; een eigen appartement, haar vrijwilligerswerk, haar familie, 
zusje, vrienden en Vj-werk. Ze neemt je mee op een van haar dagen.  

Vrienden! 
Als ik vrij ben, ben ik graag bij mijn vrienden. 

We kletsen over van alles en nog wat. We 

gaan uit of we komen bij elkaar op visite. Ik 

ben lesbisch en ik zou graag een leuke meid 

willen leren kennen om mijn leven samen 

mee te delen. 

Familie!  
Mijn familie is het belangrijkste in m’n leven. 
Ik kom elke dag wel over de vloer bij mijn moeder, 
zusje en stiefvader. De ene dag is het een paar uur 
en eet ik ‘s avonds ook mee, en de andere keer is 
het minder lang dat wisselt ook heel erg per dag. 
Maar gezellig is het altijd bij m’n ouders!
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Genoeg nog te doen!
Vandaag heb ik een sollicitatiegesprek voor 

een baan als bedienster in restaurant de 

Brasserie in Varsseveld. En weet je... Ik ben 

aangenomen!  

VJ 
Ook ben ik op de maandag en 
woensdag avond live te horen als Vj 
bij Radioregionaal.nl. Ik draai hier dus 
muziek voor mensen via het internet. 
Mijn muzieksmaak is heel breed, ik vind 
alle muziek eigenlijk wel heel erg leuk. 
Heb je interesse om te komen luisteren 
en/of draaien? Kom dan gewoon een 
kijkje nemen.

Thuiskomen! 
Als ik thuis kom moet ik altijd even bij 
komen van de dag. Dan gaat de tv of radio 
aan. Mijn huishouden doe ik op vrije dagen, 
dan gaat de muziek ook lekker hard en dan 
ga ik door mijn hele huis. Ik stofzuig 3 keer 
in de week en dweil ook regelmatig, het 
afstoffen doe ik 1 keer in de week. 
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Genieten van muzikale middag
In maart hadden Bennie, Paula, Jan, Joke, Gert 
en Wil een muzikale middag aan de Lijsterstraat 
in Varsseveld. Bennie: “Deze muzikale middag 
heeft me echt goed gedaan, in een woord 
SUPERGEWELDIG! Ik heb van begin tot het 
einde met elk nummer mee getrommeld.” Paula 
vult aan: “Ik mocht de gitaar vasthouden en 
er op spelen. Het ging heel goed! Daarna heb 
ik muziek gemaakt met de sambaballen en de 
triangel. Dat moeten we vaker doen!”

Grote glimlach van Willeke Alberti
Deze winter was Brigitte Nap met haar moeder 
en zus bij een optreden van Willeke Alberti in 
het Amphion. Vanaf het moment dat Willeke 
begon te zingen, lachte en klapte Brigitte 
mee. Na afloop was er een ‘meet & greet’ met 
Willeke. Ze heeft heerlijk geknuffeld met haar. 
Wat een lieve vrouw! 

Op de tribune bij
Ajax-NAC Breda
Wat is er als voetbalsupporter nu leuker 
dan een bezoek te brengen aan een 
wedstrijd van je favoriete club? Juist! Eddy 
Scholten zat daarom afgelopen winter 
op de tribune bij een wedstrijd van Ajax- 
NAC Breda. Een supermooie wedstrijd die 
gelukkig met 4-0 werd gewonnen door 
Ajax. Eddy vond het geweldig. Weer terug 
op de Jachtlaan in Terborg denkt Eddy 
nog vaak terug aan dit leuke uitje!

Vertel het maar
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Een beetje van onszelf en een 
beetje van Stichting Vrienden 
Hans Oldeman woont aan de Polstraat en heeft 
onlangs meegeholpen met het opknappen van 
het terras. De opknap werd mede mogelijk 
gemaakt door Stichting Vrienden van Estinea. 
Maar vooral ook door zelf in actie te komen. “Ik 
heb geholpen met het opknappen. Het oude 
terras was veel te klein. Als we allemaal buiten 
wilden zitten, moest je steeds opstaan als er 
iemand langs wilde. Dat was heel onhandig. 
Nu hebben we een mooi groot terras en kan je 
overal ruim zitten.”  
 
Samenwerken
“We hebben veel hulp gehad van de buurt en 
familie en hard gewerkt. Door de tuin hebben 
we nu veel meer contact met de buren. Naast 
ons zit een kinderdagverblijf. We hebben samen 
overlegd dat de heg laag moest worden. Nu 
zien we de kinderen veel meer omdat de heg 
laag is. Soms vind ik het wat druk hoor maar 
we vinden het leuk om te zien.”

Trots op stoelen
“Onze tuinstoelen zagen er oud uit. Op de dagbesteding 
heb ik afgelopen winter, samen met een vrijwilliger, alle 
armleuningen geschuurd en gelakt. Dat was een hele klus 
maar ze lijken nu weer als nieuw. Het terras is nu heel erg mooi 
geworden en groot. Om het nog mooier te maken hebben we 
posters van dieren opgehangen.”

Nieuwe taak
“Ik ben samen met de begeleiding en Annie naar het 
tuincentrum geweest om bloempotten, planten en 
bloemen uit te zoeken. Die hebben we samen in de potten 
gezet.  We hebben erg mooie kleuren uitgezocht 
want dat staat zo vrolijk. Nu heb ik een nieuwe 
taak: bloempotten verzorgen. Samen met Annie 
haal ik de dode blaadjes eraf, onkruid weg en 
water geven. Dat vind ik erg leuk om te doen!”

Wat doet Stichting 
Vrienden van Estinea  
Estinea en Stichting Vrienden 
zoeken continue naar 
mogelijkheden om contacten 
te leggen in de buurt. Door te 
bekijken naar wat jij, je familie en 
medewerkers zelf al kunnen doen, 
stimuleren zij dat mensen met een 
beperking zo gewoon mogelijk 
meedoen in de lokale samenleving. 
De aanleg van bijvoorbeeld een 
nieuwe tuin is een mooie aanleiding 
om nieuwe contacten te leggen en 
jouw  sociale netwerk te vergroten. 
Meer weten of zelf vriend worden? 
www.vriendenvanestinea.nl
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Samen koken 
en samen eten 
Op veel verschillende plekken wordt er samen gekookt en gegeten. 
Niet alleen leerzaam maar vooral leuk, gezellig en lekker.  

“Vorig jaar zijn 

we in september in 

Mondriaan in Winterswijk gestart 

met ‘samen koken, samen eten’.  

Het is gezellig en het klikt ook goed 

tussen de deelnemers van Estinea 

en Siza. We vinden het leuk om 

op maandag onder de mensen te 

zijn en om andere gerechten te 

koken. Dit doen we thuis niet. En 

we hebben veel lol! Na het eten en 

afwassen drinken we koffie of thee 

met wat lekkers erbij (dit maken 

we ook zelf). We hebben een super 

vrijwilligster die ons ondersteunt. 

Van haar krijgen wij veel nieuwe 

tips. Wij raden jullie het echt 

allemaal aan!” 
Mira Klijn: “Ik heb leren snijden! Ik 
was hier zo verbaasd over omdat 
ik niet gedacht had dat ik dit 
zou kunnen. Ben er erg trots op! 
Vond het ook leuk dat de andere 
deelnemers ook zo trots op me 
waren en dat ze dit ook tegen 
me zeiden. Ze hielpen me door 
bijvoorbeeld de aardappel al 
doormidden te snijden zodat ik die 
in kleinere stukken kon snijden. Het 
leukste vond ik het samen eten in 
de laatste les met de begeleiding 
en ouders erbij.” 
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Jos Winters: “Ik vond de cursus ‘samen koken’  heel fijn, prettig, gezellig en leerzaam. Ik kijk er met heel veel 
plezier op terug, vooral het samen koken en eten met 
andere cliënten. Dat vind ik veel gezelliger dan alleen eten. Wij wonen allemaal op onszelf en eten daardoor ook altijd alleen. Ik heb nieuwe gerechtjes, zoals Hollands pannetje, leren koken en zelf pudding gemaakt! De 
leercoach was heel aardig en heeft ons veel geleerd. Ik mis de cursus nu al, zo leuk en gezellig vond ik het.” 

Bij Bartelinkslaantje in Hengelo 
wordt ook gekookt. Er zijn twee 
kookgroepen die begeleid 
worden door vrijwilligers uit de 
wijk. Afgelopen maart kregen de 
kookgroepen bijzonder bezoek; 
leden van politieke partijen uit de 
gemeente Hengelo kwamen een 
kijkje nemen en meehelpen. En 
natuurlijk aten ze ook lekker een 
hapje mee. 

In maart namen Margret Ophof, 

Hans Pothof, Silvia Wiltink, 

Hermien ter Horst en Hannie van 

der Berg hun certificaat voor de 

cursus ‘Samen koken’ in ontvangst 

(Hannie staat niet op de foto). 

En daar hoorde natuurlijk een 

gezamenlijk etentje bij!
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Door zijn werk voor de Landelijke Federatie 
Belangenbehartigers (LFB) ging voor Peter 

Dibbets een wens in vervulling. Vorig jaar 
startte hij met ’Doodgewoon Advies en 

Uitvaartbegeleiding’ voor mensen met  en 
zonder beperking. Peter vertelt:

Hallo, mijn naam is Peter Dibbets, ik ben 39 jaar. 
Ik woon in Winterswijk en krijg begeleiding van 
ambulant team Winterswijk wonen. Sinds een 
paar jaar heb ik veel interesse in de uitvaart. Dit is 
begonnen toen ik werkte in een verzorgingstehuis 
waar  ik het mortuarium onderhield. 

Doordat er voor mensen met een beperking weinig 
manieren zijn om betrokken te worden in een uitvaart 
wilde ik dat veranderen. Vaak worden mensen met 
een beperking hier ver bij weg gehouden omdat dit 
eng is. Maar ook deze mensen hebben verdriet en 
ervaren dit ook zo. Daarom heb ik juist voor deze 
mensen een boekje geschreven met de titel ‘Regie 

over je eigen uitvaart’. In dit boekje kun je zelf 
aangeven wat je mooi vindt. 

Mijn doel is ook om mensen met en zonder beperking  
bij de hele uitvaart te betrekken, dit kan zijn de 
laatste verzorging van de overledene  maar ook het 
dragen van de kist of bloemen, zelf een gedichtje 
schrijven, muziek uit zoeken, iets wat je zelf graag 
zou willen doen. Dit kan je helpen het verlies van een 
dierbare te verwerken.

Ik ben nu bezig een eigen bedrijfje op te richten 
samen met Oost Gelre uitvaartverzorging. Zij geven 
mij de ruimte om mijn ideeën in te brengen en uit te 
voeren. Een stukje hiervan is rouwbegeleiding voor 
mensen met een beperking. Ik vind het erg fijn dat ik 
dit kan en mag doen.

‘Regie over je eigen uitvaart’ is een wensenboekje 
speciaal door Peter Dibbets  gemaakt voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Als er vragen zijn neem dan 
contact met hem op telefoonnummer 06 48 78 36 53 of 
mail p.dibbets@lfb.nu. 

Dood is 
doodgewoon

Peter
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Harrie Mengerink woont in Borculo en krijgt ambulante begeleiding van Team Berkelland 
wonen. Hij houdt er van om met mensen samen te zijn en staat open voor nieuwe dingen. 
Harrie is niet het type om thuis af te wachten tot er leuke dingen gebeuren, hij zoekt ze op. 

Scouting
Harrie: “Scouting is mijn lust en leven. Toen ik 16 
jaar was ben ik met een vriend meegegaan naar 
de scouting in Ruurlo en ben sindsdien niet meer 
weggegaan. Ik help zaterdags  als vrijwilliger mee 
met de begeleiding van een groep kinderen van 11 
tot en met 15 jaar. Elke zaterdag hebben we een 
activiteit op het programma staan. Dat kan van alles 
zijn: kaarsen maken, voetballen, klootschieten, brood 
bakken, spelletjes. Erg leuk is altijd het kamp, dit jaar 
gaan we een paar dagen naar Beckum. Om geld 
binnen te krijgen voor de scouting help ik ook altijd 
mee met het inzamelen van statiegeldflessen. De 
scouting staat bij mij op nummer 1.” 

Andrieshuis 
“Het Andrieshuis in Borculo is een 
verzorgingshuis waar mijn 
moeder heeft gewoond. 
Toen zij is overleden heeft de 
begeleiding daar gevraagd 
of ik het leuk zou vinden 

om elke woensdagavond  koffie/thee te komen 
schenken. Ik help dan met alles klaar te maken en 
vraag iedereen wat ze willen drinken. Natuurlijk altijd 
met een koekje erbij. Ik help ook met de afwas. De 
oudjes kennen mij goed en ik doe graag iets voor 
hen.”

Voetbal
“Als ik vrij ben bij de scouting, meestal in de 
vakanties, help ik op zaterdag bij voetbalclub 
‘Reünie’ in Borculo. Ik ga mee oud papier ophalen, 
maak het veld in orde door de gaten dicht te maken 
en voor het nieuwe seizoen heb ik al overlegd dat 
ik de tribunes ga schoonmaken. FC Twente is mijn 
club. Soms mag ik de seizoenkaart van een vriend 
gebruiken of krijg ik een kaartje van Estinea. Als mijn 

persoonlijk begeleider vraagt: 
“Harrie wil je nog een kaartje?”, 
zeg ik “Natuurlijk altijd!” 

Onder de 
mensen

Veelzijdige vrijwilliger Harrie Mengerink

Tip van Harrie

Kijk wat je leuk vindt om te doen en 

meld je aan als vrijwilliger! 
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Heleen Luimes  
16 mei 1965 - 
12 december 2013

Heleen woonde net 
op haar nieuwe adres 
aan de Slaadreef toen 
ze in het ziekenhuis 
terecht kwam. Een 
maand later hebben 
we afscheid van haar 
moeten nemen.
Heleen wist precies wat ze wilde en vooral wat ze 
niet wilde. Zij genoot van kleine dingen, veroverde 
menig keer onze harten met haar mooie glimlach. 
We zijn dankbaar dat we Heleen mochten kennen. 
We zullen tijd nodig hebben om te beseffen dat 
het nooit meer zal zijn zoals het was.

Medewerkers team Slaadreef 17-19

Ben te Bogt
29 juni 1935 - 
15 januari 2014

Ben was een stille 
genieter. Zelfs toen 
hij steeds zieker 
werd, kwam hij nog 
mee-eten en kon 
hij hoofdschuddend 
maar met een knipoog reageren op 
opmerkingen om hem heen. Hij genoot van 
muziek en toertochtjes.  Ben heeft 5 jaar 
mogen genieten van de Kottenseweg. 
Beetje rondom het pand kuieren met het 
sigaretje op de lip. Dat nam niemand 
hem af! Ben heeft genoten van zijn leven 
en wij van hem! 

Lieve Ben, we zullen je missen.
Team Kottenseweg

Annie Stuurwold  
3 december 1933 - 
29 april 2014

3 jaar geleden mochten wij 
Annie verwelkomen in haar 
huisje aan de Meijersweg. 
Annie hield van haar vaste 
ritueeltjes en duidelijkheid. 
Zij voelde zich al snel thuis 
bij ons en genoot volop van 
haar pensioen. Niets moest, het mocht. 
Het speciale feestje voor haar 80ste verjaardag 

was een groot succes. We waren er voor 
haar, zoveel we konden. Ze is thuis rustig 

ingeslapen. 

Lieve Annie,
Bedankt voor alle mooie herinneringen. 

Je was een prachtmens. Slaap zacht.

Team Meijersweg

Wouter Hoitink 
17 april 1952  - 21 januari 2014 

Wouter woonde aan 
Polstraat 4a en beleefde 
de laatste jaren een fijne 
tijd op de dagbesteding 
Polstraat 2. Hij was een 
fijne, aardige en creatieve 
man. Zijn leven stond in 
het teken van kleuren, 
tekenen en muziek. Hij was 
een gedreven muzikant en 

genoot van muziek. Hij ging 
graag naar de Vrolijke Noot. Hij hield wel 

van een geintje. En hoewel zijn wereldje steeds 
kleiner werd bleef hij genieten van de persoonlijke 
aandacht die hij kreeg. Hij wordt gemist.

Team Polstraat 4a

In memoriam
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Uit de 
koker van

Mijn droom:
Mijn droom is om naar Ethiopië te gaan 
om daar de kinderen te helpen bij sport, 
onderwijs en werkprojecten en ze 
een hart onder de riem 
te steken. Daarvoor zijn 
er donateurs nodig om er 
naartoe te kunnen. 

Lisa Scheltens werkt elke woensdag als vrijwilligster bij Joni in Varsseveld. Deze stichting 
helpt kansarme kinderen en jongeren in Ethiopië die elke dag te kampen hebben met de 
gevolgen van hun beperking of situatie. De hulp richt zich onder andere op het mogelijk 
maken van onderwijs en sportactiviteiten.

Collega’s:
Ik heb leuke en gezellige collega’s en ik ontmoet 
ook andere mensen op de werkvloer.

Werkzaamheden:
Joni geeft informatie middagen over Ethiopië op 
basisscholen. Mijn taak bestaat uit het zoeken 
naar basisscholen op internet en daarna de eerste 
contacten te leggen. We worden dan uitgenodigd 
iets te vertellen over de situatie in Ethiopië. Door 
middel van een toneelstukje maken we de kinderen 
duidelijk wat daar gebeurt en wat wij er aan doen. 
Soms ga ik mee om ervaring op te doen. 

Collega’s
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Gertjan Smits, een vrolijke man van 31 jaar met een passie voor Formule-1 
races en Ferrari-rood. Hij werkt bijna 9 jaar bij de WAGU in Ulft. Wie kent 
niet de geboortedozen waar een ooievaar uit gesneden is: “Mijn werk”, 
vertelt hij met gepaste trots en steekt twee duimen omhoog. 

Lid van team DAGO
Omdat hij zo’n fan is van auto’s, is er voor 
hem een werkplek gezocht en gevonden bij 
de DAGO in Doetinchem. Daar werkt hij één 
ochtend in de week met veel plezier. Hij ververst 
olie, maakt een praatje en begroet iedereen 
enthousiast die zijn pad kruist. Hij werkt er 
met veel plezier maar zijn hart gaat uit naar 
raceauto’s. “Ik heb heel veel modelracewagens 
verzameld. Ik weet zelf niet eens hoeveel ik er 
heb.”

Dat lawaai hoef ik niet
Zijn passie voor formule-1 races en modelauto’s  
begon door zijn (inmiddels overleden) vader. 
Zijn vader was een grote fan en sleepte Gertjan 
mee in zijn passie. Samen bekeken zij elke 
Formule-1 wedstrijd op tv. Door hem leerde 
hij de bolides herkennen. Ferrari, Porsche, 
McLaren, Ford, Lambourghini, Aston Martin, 

de merknamen worden moeiteloos 
opgelepeld. “We gingen altijd 
samen naar de Formule-1 races 
kijken. Ik vind het mooi dat ze zo 
hard gaan, dat lawaai hoef ik niet.” 

Ferrari
Zijn grote favoriet onder de raceauto’s 
is toch wel de Ferrari met een V6-motor. 
En de rode kleur vindt hij prachtig. Alonso 
en Raikkonen zijn de coureurs die in een adem 
worden genoemd met Ferrari.  “Ik heb nog 
nooit een wedstrijd  in het echt gezien. Hoeft 
ook niet, ik kijk wel op tv en internet.” Een grijns 
en twee duimen gaan weer omhoog.

MIJN auto’s 


