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Hallo allemaal,
Ik ben Peter Derksen en woon bij boerderij Hesselink in Winterswijk (Ratum).  
Ik voel me vereerd gastredacteur te mogen zijn voor deze Horizon. Ik wil de  
lezers graag wat meer laten zien van mijn leven.

Ik woon vanaf begin december 2011 op ‘t Hesselink. Heb hier mijn eigen 
appartement in het bijgebouw. Mijn appartement is op de begane grond en 
bestaat uit een woonkamer met keukenblok, slaapkamer, badkamer en een 
schuurtje waar mijn fiets en de fietskar staan. Hiervoor heb ik zelfstandig  
gewoond met ambulante ondersteuning.

Ik ga altijd op mijn fiets naar mijn werk in Winterswijk. Ik werk bij Top Art, 
bij wijkcentrum AC Mondriaan en voor Harm Kookt. Maar daar lees je 
verderop wel wat meer over. Verder doe ik ook mee aan de cursus 
“Die ken ik”. Daarover vertel ik in “Uit de koker van”.

Groeten, Peter Derksen Wil jij ook een keer 

in Horizon? Stuur 

dan een mail naar 

communicatie@estinea.nl 

of vraag je begeleider 

om dat te doen.

Colofon
Horizon is een blad voor de mensen die Estinea ondersteunt. De volgende Horizon verschijnt eind 2015. 
Stuur voor 1 september je bijdrage naar communicatie@estinea.nl. Schrijf in maximaal 6 regels je eigen 
tekst. Een leuke foto meesturen is natuurlijk ook heel belangrijk. Let op dat de foto van goede kwaliteit 
is. We kijken wat we uit alle inzendingen kunnen plaatsen. 

Tekst en eindredactie: Anne-Marieke Vreeman en Hanneke Schuurmans. 
Ontwerp en opmaak: Frontis Fotografie: Fotografie omslag: Stan Bouman Verzending: Repro Aalten

Bij deze Horizon
Speciaal voor iedereen die ondersteuning van Estinea krijgt, hebben we bij deze Horizon twee flyers 
toegevoegd. Een flyer over de vertrouwenspersoon en een flyer over de klachtenprocedure. We vinden 
het belangrijk dat iedereen weet dat dit goed geregeld is en onderdeel uitmaakt van de ondersteuning 
en zorg die Estinea biedt.
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Wie werkten mee?
Dit keer werkten ook weer een aantal mensen mee aan de Horizon. Catharina, Lisa 

en Gerry hebben geholpen met interviewen. Hieronder vertellen ze je er kort iets over. 

Mijn naam is Lisa Scheltens en ik kom uit Varsseveld. Ik ben met Hanneke Schuurmans 
mee geweest naar Haaksbergen om één van de cliënten van Estinea te interviewen 
over de gedichten die ze maakt. Ook ben ik met Hanneke naar de Klaproosstraat in 
Varsseveld geweest om daar een van de begeleiders te interviewen over het verbeterde 
Ondersteuningsplan. Het waren zeker twee hele leerzame momenten en ervaringen die ik 
opgedaan heb! Ik vind het heel erg leuk om te doen en om zo wat te betekenen voor de 
Horizon en Estinea. Ik hoop dan ook van harte dat ik dit nog vaker mag doen!

Mijn naam is Gerry Heinen en ik woon in Aalten. Het nieuwe interview heb ik gedaan bij de 
Wagu in Genderingen. Hanneke vertelde me over een inloopcafé. Ik had er nog nooit van 
gehoord, dus het was afwachten. Naderhand moet ik toegeven dat het inloopcafé een 
goed idee is. Gezellig samen zijn, kopje koffie met wat lekkers erbij en gewoon praten over 
dingen die in het dagelijkse leven gebeurd zijn of wat je zelf hebt meegemaakt. Al met al 
een leuk interview en ik ben nu zelf ook iedere vrijdag aanwezig. Nou, ik zou zeggen tot 
een volgende keer maar weer.

Ik ben Catharina van de Velde. Ik ben 22 jaar en woon aan de Tramstraat in Groenlo. 
Ik heb meegedaan aan het interview over keukentafelgesprekken. Ik vond het heel 
interessant maar ook heel ingewikkeld. Gelukkig heb ik hulp gehad met de vragen op 
papier zetten. Ik vond het leuk om te doen en wil graag een volgende keer weer mee doen.

Ieder team ontvangt voordat de zomer echt begint nog een speciale Horizon bijdrage: 
Funda Yigit en Linda Susebeek gaan samen een mooie poster maken over de spel- en 

activiteitendag van 10 juni en over de sportdag op 20 juni. 

Funda en Linda: ‘Hartstikke leuk om weer een poster voor iedereen te maken!’
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Woon je zelfstandig en krijg je zorg en 
ondersteuning? Dan is er best wel wat 
veranderd. De regering heeft namelijk 
besloten dat de gemeente moet bekijken 
wie er in aanmerking komt voor deze hulp 
en ondersteuning. En welke ondersteuning 
je dan krijgt. Om dat te bepalen zijn er 
‘keukentafelgesprekken’ in het leven 
geroepen. Catharina wil hier meer van 
weten en stelt Helly een aantal vragen.

Wanneer krijg je een 
keukentafelgesprek?
De gemeente nodigt je uit voor een 
keukentafelgesprek wanneer je ondersteuning  
thuis krijgt: in je eigen huis, wanneer je bij je ouders 
woont of wanneer je dagbesteding hebt.  

Hoe ziet een keukentafelgesprek eruit?
Je krijgt zes weken van tevoren een uitnodiging. 
De mensen die de keukentafelgesprekken voeren 
zijn hiervoor door de gemeente gevraagd en 
weten veel van de zorg. In dit gesprek kijken zij 
wat je ondersteuningsvraag precies is. Ook kijkt de 
medewerker samen met jou naar wat familieleden, 
buren of andere mensen voor jou kunnen doen. 
En jullie bekijken samen wat ‘voorliggende 
voorzieningen’ voor jou kunnen betekenen. Dit 
zijn clubs, verenigingen, lotgenotengroepen of 
bijvoorbeeld een boodschappenservice. Het gesprek 
duurt vaak ongeveer anderhalf uur. De ervaring is 
dat de meeste mensen het gesprek prettig vinden.

En wat gebeurt er met het verslag van 
dit gesprek?
Het verslag wordt besproken met de Wmo-consulent 

van de gemeente. Hij of zij bepaalt uiteindelijk of 
je zorg en ondersteuning van een zorgaanbieder 
krijgt. De gemeente bepaalt ook de hoogte van 
de indicatie. Bij de gemeente noemen ze dat een 
beschikking. Deze krijg je ongeveer na zes weken na 
het gesprek thuis gestuurd.

En dan?
De beschikking wordt ook naar de zorgaanbieder 
gestuurd en deze kan dan met de begeleiding 
beginnen. De beschikking wordt gegeven voor een 
periode: van een half jaar tot maximaal vijf jaar. 

Waar moet je eigenlijk zijn als je de 
gemeente zelf om hulp wilt vragen?
Iedere gemeente heeft dit weer anders geregeld. 
Zo moet je in Winterswijk bij De Post zijn. Gemeente 
Aalten heeft een zorgloket, in Doetinchem werken ze 
met buurtcoaches en in gemeente Berkeland hebben 
ze het “veurmekaar”-team. De gemeente waar je zelf 
woont, kan je vertellen waar je bij hen om hulp moet 
vragen. 

Het keukentafelgesprek

Interview door Catharina
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Een cursus over verliefd zijn?
Jazeker, en ook over vriendschap, relaties 
en seksualiteit. Alle vragen over het 
onderwerp intimiteiten komen aan bod. 
Niet alleen over die kriebels in je buik maar 
ook hoe je met elkaar omgaat, kun je 
zomaar iemand aanraken, kan iemand jou 
aanraken. Vind je dat fijn? Of juist niet? In 
Enschede was de cursus een succes en werd 
hij afgerond met de theatervoorstelling 
‘Kriebels in je buik’. Ook ouders, vrienden 
en vrijwilligers mochten aansluiten bij de 
voorstelling. Belangstelling voor de cursus? 
Vraag ernaar bij je begeleider.  

Kort nieuws

Postgroep Aalten is goed bezig
Mensen mailen en sms-en steeds meer. 

Je zou daardoor misschien denken dat 

de postgroep Aalten steeds minder te 

doen heeft. Maar nee hoor, ze zijn drukker 

dan ooit! De postgroep haalt post van 

het Centraal Bureau in Aalten en bezorgt 

deze bij cliënten, locaties en relaties in 

en rondom Aalten. In 2014 zijn meer dan 

10.000 poststukken door hen bezorgd. In 

weer en wind bezorgden ze onder andere 

post, Horizon en Estinea Magazine. 

Daarmee bespaarden ze voor zo’n  

€ 6.500,- aan kosten voor postzegels. 

Grote pluim voor de groep harde werkers. 
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Estinea online
Heb je het ook al gezien? De website 
van Estinea is helemaal nieuw! 
Met veel mooie foto’s en handige 
informatie. Bekijk hem maar eens op 
www.estinea.nl! En heb je Facebook? 
Kijk dan eens op www.facebook.com/
estinea, onze eigen Facebookpagina. 
Klik ‘Vind ik leuk’ aan en je blijft op 
de hoogte van alle leuke nieuwtjes 
bij Estinea. En heb jij iets bijzonders of 
grappigs meegemaakt, of iets heel 
moois gezien? Of een tip? Stuur ons 
een bericht en we delen het op onze 
pagina. En hoe meer vrienden, hoe 
meer vreugd … 

Nieuwe huissleutels
Je eigen huissleutels ontvangen van prins Carnaval. Hoe cool is dat? Voor 
de vijftien nieuwe bewoners van de Zeddamseweg in ’s-Heerenberg was 
het in februari een bijzonder moment. Net voor de carnaval was hun nieuwe 
appartement echt helemaal klaar. En in Aalten werd eind april de nieuwe 
woning Slaadreef 13-15 officieel door bewoners Ab en Yvet geopend. Ab 
had een mooi groot kunstwerk gemaakt dat voor de deuropening was 
opgehangen. Met één grote vuiststoot ramde Ab hier doorheen. Hij en Yvet 
konden hiermee als eersten officieel naar binnen. Alle twaalf bewoners zijn 
blij met hun nieuwe, eigen appartement. 
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Het Ondersteuningsplan is veranderd. Lisa 
vraagt zich af wat er daardoor voor 
haar gaat veranderen en stelt hierover 
vragen aan Karina Prinzen, leercoach 
Ondersteuningsplan. 

Lisa: ‘Ik heb gehoord dat het 
Ondersteuningsplan verandert. Wat 
gaat er nu het meest veranderen?’

Karina: ‘Jouw (zorg-)vragen, wensen en 
ondersteuning worden sneller opgepakt 
en aangepast door deze methode. Eerder 
werkten we met een Ondersteuningsplan en 
een werkplan. Dit werkte in de praktijk niet altijd 
even handig en duidelijk. Het verbeterde plan zorgt 
ervoor dat de doelen en de afspraken om deze doelen 
te bereiken heel duidelijk en overzichtelijk voor jou en voor 
de begeleider in een afsprakenlijst komen te staan. ’  

Lisa: ‘Ik hoorde over een PDCA-cyclus. Wat betekent dat?’

Karina: ‘PDCA is Engels en staat voor: Plan (vaststellen), Do (doen), Check (evalueren), Act (op-/
bijstellen). Dit gebruiken we eigenlijk dagelijks in de nieuwe manier van werken met het verbeterde 
Ondersteuningsplan. En als evaluatie doe je het in ieder geval elk half jaar om te kijken wat je doel 
was. Of je je doel bereikt hebt, of er nog aan gewerkt moet worden of dat het anders is geworden.’ 
  
Lisa: ‘Kun je een voorbeeld geven hoe dat dan in zijn werk gaat?’ 

Het verbeterde 
Ondersteuningsplan

interview door Lisa
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Vanuit de cliëntenraad is meegedacht bij dit verbeterde Ondersteuningsplan. Onder andere 
door Henk Mulder. Henk: ‘Samen met anderen zat ik in de klankbordgroep waarin we hebben 
kunnen meekijken en meedenken. Het is nu voor iedereen een mooi kort en overzichtelijk plan. 
Niet meer zo’n papierwinkel. Iedereen die ik erover hoor of spreek is positief. Ook is het mooi 
dat het plan nu steeds actueler wordt omdat het vaker wordt bewerkt. Voor de verdere toekomst 
willen we vanuit de cliëntenraad graag dat het plan op band kan worden voorgelezen of dat het 
door middel van gebarentaal kan worden uitgelegd. Het wordt zo steeds meer 
mijn/jouw/ons eigen Ondersteuningsplan.’

Lisa: ‘Waarom ook de vrijwilligers?’

Karina: ‘Met familie of met vrijwilligers onderneem 
je vaak activiteiten, zij kunnen dan ook vertellen 
wat je bezigheden zijn. Die kunnen dan weer van 
invloed zijn op je doelen en zo start het plannen 
opnieuw.’

Lisa: ‘Ik zet altijd een handtekening nadat het 
Ondersteuningsplan voorgelezen is.’

Karina: ‘Dat blijft ook zo. Met dat verschil dat het 
nu elk jaar gebeurt. In het verleden moest je een 
keer in de twee jaar een handtekening zetten. En nu 
dus elk jaar. En zoals al gezegd blijft het zo dat we 
elk half jaar je Ondersteuningsplan evalueren.’ 

Lisa: ‘Bedankt voor de uitleg.’

Karina: ‘Je wilt bijvoorbeeld je netwerk vergroten. Dat vertel je jouw begeleider. Samen zoeken jullie 
uit hoe je dat kunt doen. Je bent bezig met Act. Wat vind je leuk om te doen? Er bestaan cursussen. Je 
zoekt een geschikte cursus uit en geeft je op (Plan). Dan volg je de cursus. Je doet (Do). En je bekijkt of 
de cursus je bevalt zoals je verwacht had. Misschien heb je hulp nodig? Je evalueert dan (Checkt). Wat 
ging goed? Wat niet zo goed? Als het nodig is besluit je wellicht om iets aan te passen (Act) en start 
opnieuw met plannen. Ook vrijwilligers en familie worden waar nodig en wenselijk meegenomen in jouw 
Ondersteuningsplan.’
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Een dag op stap met

Veel fietsen
Na het opstaan en eten maak ik mij klaar 

voor het werk. Ik werk op verschillende 

locaties en fiets daarvoor graag en 

veel. Ik fiets bijvoorbeeld altijd van het 

Hesselink naar Top Art in Winterswijk. 

Als je weet hoe iemand z’n dag eruit ziet, kom je veel over diegene te weten. 
De redactie van de Horizon ging een dag op stap met Peter Derksen. 

Werken bij Top Art  
Vandaag breng ik bewerkt hout van Werk en 
activiteitenlocatie Hesselinkweg naar Top 
Art Winterswijk. Hier schilder ik, of werk het 
hout verder af. Ook maak ik regelmatig een 
linosnede, en die wordt dan later afgedrukt. 
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Warme maaltijden bezorgen
Zoals gezegd fiets ik veel. Voor Harm Kookt breng 
ik met de fiets warme maaltijden rond. Het karretje 
is speciaal aangepast om de maaltijden warm in te 
houden. Ik doe dit twee ochtenden in de week. Gijs 
fietst dan met mij mee.  

Samen eten
Als ik klaar ben met werken gaan 

we samen eten. Terug op mijn 

appartement ga ik nog even televisie 

kijken en dan naar bed.   

Mensen helpen 
Ik help graag mensen. Hier help ik bij Werk 

en activiteitenlocatie Hesselinkweg met het 

klaarzetten van spullen voor de wandelaars 

van een vereniging. 
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Willem Bulten  
1 mei 1949 - 21 januari 2015  

Willem Bulten leerde ons van de kleine dingen genieten. Vanaf januari 
2009 woonde hij op de Lijsterstraat in Varsseveld. Hij hield van mensen 
om zich heen en van muziek luisteren. Liedjes van Frans Bauer waren zijn 
favoriet en hij zong deze muziek graag mee. Willem was altijd attent en zei 
weleens dat hij ons lief vond. Als hij dit zei moest hij erbij glimlachen. 
Deze lach vergeten wij nooit meer. 

bewoners en team Lijsterstraat

Appie Vaags  
31 januari 1948 - 1 februari 2015

Een dag na zijn 67ste verjaardag is Appie Vaags 
geheel onverwacht overleden. Hij woonde sinds 
2005 op de Peperbus in Winterswijk. Appie 
was gek op muziekdoosjes en hij kon zijn 
creativiteit kwijt bij Top Art Winterswijk. Hij 
heeft zelfs een tweede prijs gewonnen met 
een tekenwedstrijd. Ook genoot hij van zijn 
jaarlijkse uitje naar de sneeuw. ´t Stekkie en de 
bijbelclub waren ook vaste prik voor hem. We 
zullen Appie allemaal erg missen. Zoals hij altijd 
zelf zei: ´t is kloar.

bewoners en team Peperbus

Els te Bokkel  
14 januari 1957 - 30 maart 2015

Els woonde sinds 1994 bij ons op de Slaaborg. 
Dicht bij haar ouders. Ze genoot van kleine 
dingen, hield van aandacht trekken en van 
gezelligheid om haar heen. Dol op zwarte Piet, 
Sinterklaas en mensen in uniform vond ze geweldig! Ook was ze heel graag mooi, 
en versierde zich het liefst met sieraden en brillen zonder glazen. Twee keer per 
week ging ze naar de zorgboerderij en drie middagen bezocht ze dagcentrum  
Op Dreef. Het was ons zonnetje in huis en wij gaan haar heel erg missen.
 
bewoners en team Slaadreef 37 en 39

In memoriam
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Beste Beatrijs, 

Mijn naam is Martijn Stronks. Ik ben 38 jaar en woon zelfstandig in 
Dinxperlo. Ik krijg daarbij ambulante ondersteuning van Estinea. 
We hebben elkaar wel vaker gesproken, ik ben namelijk ook lid van 
de cliëntenraad van Estinea. Ik heb eigenlijk al een tijdje een vraag 
en ik hoor graag jouw antwoord daarop. De vraag is: Wie gaat 
er nu met ons mee naar de dokter? Het was immers altijd zo dat 
je begeleider er ook was voor dit soort zaken. Je begeleider kent 
je goed en weet veel van je. Dat geeft een goed en zeker gevoel. 
Door alle bezuinigingen kan de begeleider dit niet meer doen. 
Moet nu een vrijwilliger met je mee naar de dokter? Iemand die je 
eigenlijk helemaal niet goed kent? Ik lees graag je antwoord.

Groeten van Martijn Stronks

Brief aan Beatrijs

Beste Martijn, 

Bedankt voor je brief en je concrete vraag. Het is inderdaad wennen 
voor iedereen: door bezuinigingen kunnen begeleiders niet meer alles 
doen wat ze altijd deden. Zeker in jouw situatie waarin je zelfstandig 
woont. Maar de begeleiding is er wel om samen met jou op zoek te 
gaan naar een oplossing die hiervoor bij jou past. 

Misschien heb je een broer of zus, vader of moeder of goede vriend 
die je ook goed vertrouwt en die met je mee naar de dokter kan 
gaan? Daarnaast zijn we met een groot aantal van jullie al bezig om 
te werken aan het versterken van je eigen netwerk. Begeleiders helpen 
hierbij. Zo ontmoet je wellicht nieuwe mensen en leer je hen goed 
kennen. Het zou fijn zijn wanneer daar één of een paar mensen bij zijn 
waar je echt een goede klik mee hebt. Waar je je prettig bij voelt. 

Het gaat er om dat je verschillende relaties opbouwt. Met de een kun 
je gezellig op stap, met de ander kook of sport je samen. En een derde 
kun je vragen om mee te gaan naar de dokter. Dan bouw je aan een 
sterk, breed netwerk van mensen die om je geven. Dat is precies waar 
we samen aan werken. Totdat dit sterke netwerk er is, mag je er op 
vertrouwen dat we altijd met jou zoeken naar de oplossing die bij jou 
past. Ook in het geval van een doktersbezoek. 

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. 
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Kei en Knal Soos 
Hallo allemaal, Ik woon aan de Stationsstraat 
in Aalten en doe vrijwilligerswerk bij de KK-
soos in Lichtenvoorde. Dat is een disco voor 
mensen met een beperking. Het is twee keer 
in de maand op de vrijdagavond aan de 
Zieuwentseweg in Lichtenvoorde. Het is voor 
jullie allemaal leuk om daar eens te komen 
kijken. Voor meer informatie kun je kijken op 
www.kk-soos.nl of op de Facebook pagina. 
Groetjes van Loes Dekker

Boerderij Veldhorst bedankt 
Gilbert en Hennie
Gilbert Hartjes en Hennie Luimes werkten 12,5 jaar 
bij boerderij Veldhorst. Redenen voor een feestje. 
Gilbert werkt achter in de schuur, hij helpt 
met veel plezier de boer met diverse 
werkzaamheden. Zo veegt hij nog steeds graag 
de schuur aan bij de ‘dames’. Hennie werkte 12,5 
jaar met veel plezier elke vrijdagochtend mee in 
de huishouding bij de boerin. Tijdens het feestje 
nam ze echter afscheid. 

Diploma en medaille!
Ik ben Atie Kappert en woon zelfstandig 
met begeleiding in Gendringen. Ik heb 
een mooi huisje en woon er erg fijn. Op 
donderdag ga ik altijd zwemmen met 
de Spindo. Ik heb meegedaan aan de 
zwemvierdaagse en een mooie medaille 
en een diploma gekregen. Ik heb maar 
liefst 54 baantjes gezwommen. Ik kan 
goed zwemmen maar, in het shirt dat 
ik gekregen heb, verdrink ik... zo groot 
is die. Maar die kan ik als nachthemd 
gebruiken.

Vertel het maar
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Van Berkelvaarders tot het 

Kristalmuseum
De kunstenmakers van de Synagoge in 

Aalten hebben een uitje achter de rug. 

‘We begonnen met een mooi tochtje 

over de Berkel waarbij we konden 

luisteren naar de natuur en naar het 

verhaal van de Berkelvaarders’, aldus 

Maycel ten Bras. ‘We zijn ook nog naar 

het J.W. Andriesenhuis geweest waar we 

naar kunst hebben gekeken. Ook kon ik 

de rest laten zien wat ik hier voor werk 

doe wanneer ik niet in de Synagoge 

ben. Het laatste deel van het uitje 

vond plaats in het Kristalmuseum waar 

kristallen, fossielen en zelfs postzegels te 

zien waren.’ 

Blij met nieuw appartement
Mijn naam is Corry Vrieze en ik woon sinds februari, samen met mijn goudvissen, op de Patrimoniumstraat in Aalten. Het is hier fijn rustig. Ik help vaak met koken, boodschappen opruimen en kopjes klaarzetten. Ik poets elke zaterdag met veel plezier mijn appartement. De was doe ik ook zelf omdat ik het leuk vind om te doen. Als ik vrij ben luister ik naar de muziek van Frans Bauer. Groetjes Corry

Logeren bij de boer
Zes bewoners van de Meibrink in 
Neede waren te gast op logeerboerdeij 
en melkveehouderij Erve Paske in 
Lievelde. Iedereen is hier heerlijk tot 
rust gekomen en genoot van het mooie 
weer en de prachtige omgeving. ‘We 
hebben verschillende dingen gedaan 
zoals gezellig een terrasje pakken, 
een huifkartocht en naar een mooi 
zomerverhaal luisteren. Als afsluiting 
was er een gezellig bbq met muziek 
voor alle cliënten, vrijwilligers en familie.’
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Dit voorjaar deed ik mee met de cursus 
“Die ken ik”. Het was hartstikke leuk om te 
doen. Soms ging ik er alleen heen en soms 
ging er begeleiding mee.  

Tijdens de avonden hoorde je ook waar 
andere mensen zich mee bezig houden. Ik 
vond het ook leuk om zelf wat te vertellen 
en opdrachtjes te doen.

Soms vond ik het wel moeilijk. Dan hielpen 
ze me zodat het mij toch lukte. Thuis heb ik 
een mooie map van deze cursus. Hier keek 
ik samen met de begeleiding in als ik thuis 
was. We maakten dan samen de opdracht. 
Zelf kan ik niet lezen maar omdat de tekst 
voorgelezen werd, kon ik de opdrachten 
toch goed maken.

In mei was de laatste avond. Toen gingen 
er een aantal mensen met mij mee en kon 
ik laten zien wat ik had geleerd. Ook kreeg 
ik mijn diploma. Hartstikke tof!

Tip van Peter: 
Als je aarzelt geef je dan toch vooral op voor de 
cursus! Ik raad het echt iedereen aan. Je leert er veel 
leuke mensen kennen en het helpt je om makkelijker 
een gesprek met anderen aan te gaan. 

Uit de 
koker van
Peter Derksen volgde de cursus 

“Die ken ik”. Hij vond het erg leuk

 en vertelt er graag meer over. 

16



Onder de 
mensen

Een aanrader. Daar zijn alle bezoekers  
van de inloop in Gendringen het over  
eens. Deze inloop is samen met Zozijn  
tot stand gekomen. Gerry Heinen nam  
een kijkje tijdens zo’n inloopavond. Op  
deze vrijdagavond zit een gezellig gezelschap bij 
elkaar en Chantal vertelt Gerry wat de inloop nu zo 
bijzonder maakt. 

Chantal: ‘Je zou willen dat iedereen weet wat het 
betekent voor je netwerk. Het is gezellig, je doet 
nieuwe contacten op, weg van huis, niet meer alleen. 
Voordat ik naar de inloop ging had ik geen vrienden. 
Sinds ik naar de inloop in Gendringen ga heb ik 
nieuwe vrienden. En een vriend. Hij is mijn vriendje’, 
en Chantal wijst daarbij naar de man naast haar, 
Ezana. Ze hadden meer dan een klik en hebben sinds 
twee maanden verkering. 

Chantal vervolgt: ‘En ik hou heel erg van 
ouwehoeren. Dat daar niet iedereen blij mee was 
werd duidelijk. Er werden toen toch een paar regels 
door de begeleider afgesproken. Dat is goed, op die 
manier hou je rekening met elkaar.’ Ze vertelt verder: 
‘Als ik problemen heb, loop ik er nu niet meer zo lang 
mee rond. Als mijn begeleider bijvoorbeeld geen tijd 
heeft dan kan ik er hier ook over praten. Dan ben ik 
het kwijt.’ 

‘Als we bij elkaar zitten praten we over van alles en 
nog wat. We delen onze belevenissen. Soms is zo’n 
onderwerp reden tot een discussie. Een paar weken 
geleden werd een thema-avond georganiseerd over 
Facebook. Dat je niet maar zo alles mag zeggen en 

foto’s plaatsen. Ook cyberpesten werd besproken. En 
soms pakken we de krant erbij.’  

‘Het leukste vind ik nog dat we ook met elkaar 
afspreken buiten het inloophuis om. Als we iets leuks 
willen ondernemen spreken we wat af en kijken wie er 
mee wil. Dan gaan we zonder begeleiding.’  

De inloop in 
Gendringen: 
Een aanrader!

Bijdrage van Gerry

José Torrez zit naast Gerry: ‘Je leert 

meer mensen kennen. Misschien 

krijg ik hier wel een vriendin waar ik 

verliefd op kan worden.’ 
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We zitten met Clementine in de kantine van het 
Centraal Bureau in Aalten en wachten nog op 
Marcel. Hij woont in ’s-Heerenberg zelfstandig en 
heeft ambulante begeleiding. Clementine werkt 
als persoonlijk begeleidster aan de Tramstraat in 
Groenlo. Marcel is als ervaringsdeskundige trainer bij 
de cursus “Die ken ik”. Dit is een cursus waar je op een 
leuke, ontspannen manier leert hoe je jouw netwerk 
kunt vergroten. Marcel en Clementine hebben de 
cursus allebei eerst zelf gevolgd voordat zij samen als 
trainer aan de slag gingen. 

Gelijkwaardig
Clementine vertelt enthousiast: ‘Als trainers staan 
Marcel en ik naast elkaar. We vullen elkaar aan.’ Op 
dat moment schuift Marcel aan en grinnikt: ‘Ik vond 
het best wel spannend toen ik de cursus ging volgen. 
En om later als trainer voor een groep te staan. Ik 
was heel onzeker en slecht verstaanbaar. Maar dat 
is veranderd. Ik heb zelfs een afspraak gemaakt met 
een logopedist om vloeiend en duidelijk te leren 
spreken.’ ‘Ik vind het zo knap dat je die afspraak 
zelf gemaakt hebt,’ zegt Clementine trots. Marcel 
haalt wat verlegen zijn schouders op: ‘Ik moet toch 
verstaanbaar zijn.’ 

Het materiaal van de cursus wordt steeds aangepast. 
‘Weet je wat hij bijvoorbeeld veel beter kan dan 
ik?’, vraagt Clementine. ‘Een PowerPointpresentatie 
in elkaar zetten.’ ‘Dat klopt’, knikt Marcel: ‘We 
overleggen wel veel samen. Als Clementine een idee 
heeft over de invulling van de cursus, zet ik dat in de 
PowerPoint. En Clementine is daar goed in.’ Marcel 
wijst naar een doos waarin papieren pizzapunten te 
zien zijn. Er staan teksten op die verwijzen naar het 
onderwerp van die avond.

Je kunt geen fouten maken
Marcel en Clementine zijn het eens: door de training 
kijken zij anders en zelfverzekerder naar zichzelf. Ze 
willen die ervaring overbrengen. ‘Doordat je steeds 
in dezelfde groep zit, leer je iedereen te vertrouwen. 
Je kunt geen fouten maken. Ikzelf heb geleerd 
overtuigd te zijn van mijn kunnen. Daardoor groeide 
mijn zelfvertrouwen. Dat is zo belangrijk en die kennis, 
mijn ervaringen, wil ik graag delen’, zegt Marcel. 
Clementine kan dat alleen maar bevestigen. ‘Ik krijg 
er zo veel energie van.’

Ervaringsdeskundigen 
aan het woord
Marcel en Clementine, trainers met een eigen verhaal

Leren is leuk
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Baby in bad
Afgelopen herfst is begeleidster Nelleke van team Dr. van der 
Meerstraat in Dinxperlo bevallen van zoontje Stijn. Begin dit jaar 
kwam vader Jeroen met baby Stijn op bezoek. Maar niet zomaar… 
Jeroen had het babybadje meegenomen: iedereen mocht 
meehelpen met Stijn in bad doen. Leuk en leerzaam. Iedereen - 
ook Stijn - heeft genoten!

Mirjam doet Stijn de pyjama uit.

Er wordt een beetje badolie 
door Marieke in het water 
gedaan. Dat ruikt lekker!

Mirjam en Nicole kijken toe hoe 
Stijn geniet van het warme water.

Stefanie zorgt ervoor dat 
Stijn goed wordt afgedroogd.

Helga trekt de warme sokjes aan.

Stefanie trekt de moe 
geworden Stijn het broekje aan.

En tot slot kamt Helga Stijn’s 
haren: ‘Als je haar maar goed zit!’

5

6

7

4

3

2

1
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Janneke Siemerink woont aan de Kalter in Haaksbergen. Zij schrijft sinds 
vier jaar gedichten. Haar droom is ooit nog eens een gedichtenbundel uit 
te geven. Lisa houdt ook van gedichten schrijven. Ze vindt het fijn om er 
met Janneke over te praten. 

Lisa : ‘Waarom ben je gedichten gaan schrijven?’ 
Janneke : ‘Omdat ik goed met taal ben. En ik vind het een uitdaging om de dingen in  
   mijn hoofd te verwoorden.’ 
Lisa : ‘Waar denk je aan als je gaat schrijven?’
Janneke : ‘Ik denk soms aan slechte dingen maar ook aan de mooie dingen. Verleden 
   speelt een rol. Maar ook vriendschap, liefde, natuur en mensen inspireren me  
   om over te schrijven.’
Lisa : ‘Waar en wanneer schrijf jij?’
Janneke : ‘Ik schrijf vaak in deze grote bruine stoel maar ga ook vaak op het balkon zitten.   
   Ik schrijf altijd, of ik nu rustig in mijn hoofd ben of onrustig.’
Lisa : ‘Wat wil je met je gedichten bereiken?’
Janneke : ‘Ik snap die vraag niet helemaal. Ik wil de gedichten voor mezelf houden.’
Lisa : ‘Ik bedoel, ben je er in opgeleid of wil je er verder in opgeleid worden?’ 
Janneke : ‘Nee, ik heb er geen opleiding voor gehad en dat hoeft niet.’
Lisa : ‘Heb je er wel eens aan gedacht om er over op internet te schrijven?’
Janneke : ‘Nee, weet je dat ik mijn gedichten overal heb liggen? Door mijn  
   hele appartement. Daar zou ik toch eens wat beter op moeten 
   letten. Meer opruimen en zo. Haha.’
Lisa : ‘Wil je nog meer vertellen over je gedichten?
Janneke : ‘Nee, ik vind het goed zo.’
Lisa : ‘Dank je wel voor het interview.’
Janneke : ‘Ik vond het heel leuk om over mijn gedichten te praten.’ 

MIJN gedichten

Interview door Lisa


