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Een dag op stap met 
Ab van Loenen

Samen Sterk

Brenda bouwt aan 
haar netwerk

Wat als je niet 
kunt lezen? 

Lekker een eigen 
appartement



Hallo allemaal,
Ik ben Ab van Loenen. Wat vind ik het leuk om mee te werken aan de Horizon!
Ik woon al meer dan 40 jaar bij Estinea. Ik ben dan ook al 64 jaar. Ik heb op veel 
adressen gewoond. Maar de laatste jaren woon ik in Aalten aan de Slaadreef.

Ik woonde er eerst een poosje op nummer 17-19. Er werd een nieuwe locatie 
gebouwd. Daar moesten we wel even op wachten. Maar nu woon ik er dan: 
sinds 8 mei 2015 heb ik een nieuw appartement. Ik ben er supertrots op. 
Mooie kamer, slaapkamer, buiten zitten in het zonnetje. Daar vertel ik 
meer over in “Uit de koker van”.

Ik houd ook van koken. En kook wel eens zelf. Dit doe ik samen met 
de begeleiding op “De Hoven”. Het is een leuke hobby. Soms is het 
nog lekker ook, als ik gekookt heb. De boerenkool vonden ze het 
lekkerst. 

Ik kook niet alleen maar ik sport en fiets ook. En ik geniet graag van 
mijn tuintje. Daarover kun je lezen in “Een dag op stap met”. Veel 

Groeten van Ab van Loenen

Colofon
Horizon is een blad voor de mensen die Estinea ondersteunt. De volgende Horizon verschijnt mei/juni 
2016. Mail voor 15 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, Hanneke Schuurmans en Kim Elferink.
Ontwerp en opmaak: Frontis Fotografie omslag: Stan Bouman

Kerstkerkdienst
 
Kom je ook? In de Zuiderkerk in Aalten is weer een Kerstkerkdienst. 
Samen zingen over de geboorte van Jezus. Kom kijken en luisteren 
naar het kerstverhaal. Of wil je liever dit jaar meezingen in het koor? 
Dat kan ook! Meld je aan bij simone.besselink@estinea.nl.

Wanneer: woensdag 16 december       Hoe laat: 19.30 uur 
Waar: Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 in Aalten

Wil jij ook een keer 

in Horizon? Stuur 

dan een mail naar 

communicatie@estinea.nl 

of vraag je begeleider 

om dat te doen.

4 Wie werkten mee?
 De interviewers zelf aan het woord

4 De vertrouwenspersoon is er voor jou

5 De cliëntenraad 
 De cliëntenraad vertelt wat ze doen

6 Prikbord  
 Kort nieuws vanuit Estinea   

8 Samen Sterk  
 Lisa vertelt over het team van  
 ervaringsdeskundigen 

10 Een dag op stap met 
 Ab van Loenen

12 In memoriam 

13 Brief aan Beatrijs 
 Hanneke heeft een vraag   

14 Prikbord
 Vertel het maar

16 Uit de koker van 
 Ab is blij met zijn nieuwe appartement 

17 Ik moet alles onthouden. Ik kan 
 niet lezen.
 Hoe ga je hier mee om?  

18 Onder de mensen  
 Brenda vertelt Lisa hoe ze haar netwerk opbouwt

19 Leren is leuk 
 Leren werken met de computer 

20 MIJN vrijwilligerswerk 
 Rob vertelt Gerry hoe hij andere mensen helpt

Pagina 10

Pagina 17

Pagina 19

Pagina 13

Pagina 5

Inhoud



Ik heb Brenda geïnterviewd over het verhuizen vanuit de stad naar het platteland. Ze 
vond het te druk in de stad. Ik vond het een leuk gesprek en ik hoop dat Brenda haar 
draai vindt om in zo’n heerlijke rustgevende buurt te wonen. Groeten, Lisa

Wie werkten mee?
Dit keer werkten ook weer een aantal mensen mee aan de Horizon: 

Lisa, Gerry, Rhodé en Funda. Hieronder vertellen ze je er kort iets over. 

Ik moet zeggen dat Rob Pikaar een druk baasje is. Met wat hij doet, het verzamelen van 
spullen. Het verkopen ervan, om zo de mensen die wat minder te besteden hebben te 
helpen, is een goede zaak. Ik zou zeggen: ga zo door. Bedankt voor het leuke interview. 
Groetjes Gerry

Ik ben Rhodé en ik heb voor het eerst een interview gedaan. Ik vond het wel spannend 
maar ook heel leuk en interessant om te doen. Ik heb met Juventa gepraat over hoe je 
zelfstandig blijft als je niet kunt lezen en schrijven. Je ziet niet aan haar dat ze hulp nodig 
heeft. Echt knap hoe ze het doet. 

Funda had zich goed voorbereid op het interview met Lisa over het werk bij Samen Sterk, 
het team van ervaringsdeskundigen. Helaas was Funda ziek tijdens het interview. Wat fijn 
dat we haar vragen op papier hadden. Bedankt Funda !

Soms ben je teleurgesteld of boos. Of zit 
je met een vraag of probleem. Misschien 
heb je een vriend(in) of familielid met 
wie je erover kunt praten. Misschien 
kan je persoonlijk begeleider je helpen. 
Kom je er niet uit? Vind je het te moeilijk 
om over te praten of denk je dat 
anderen je niet begrijpen? Vraag dan de 
vertrouwenspersoon om hulp: 

Esseline McKenzie
telefoon: 06 33 87 07 06
e-mail: e.mckenzie@upcmail.nl

In de volgende Horizon geeft Esseline 
een voorbeeld van wat ze voor je kan 
betekenen. 

De vertrouwenspersoon is er voor jou!

De cliëntenraad doet belangrijk werk. Regelmatig 
praten de leden met de raad van bestuur van 
Estinea. Het gaat dan over onderwerpen die 
belangrijk zijn voor álle cliënten. Estinea kan hier 
van leren. Soms gaat een plan alleen door als de 
cliëntenraad het ermee eens is. 

Henk Aalbers zit ook in de cliëntenraad. Hij vertelt: 
‘De cliëntenraad is belangrijk omdat je mee kunt 
praten over onderwerpen die cliënten aangaan. 
En zo kun voor je mede-cliënt iets betekenen.’ De 
cliëntenraad praat over allerlei onderwerpen. Hoe 
kan de ondersteuning bij wonen, werken en leren 
nog beter? Welke plannen heeft Estinea voor de 
toekomst? 

Wie zitten er in de cliëntenraad?
Estinea heeft zes regio’s. Uit elke regio zit een cliënt 
en een vertegenwoordiger in de cliëntenraad. Verder 
is er een voorzitter en een ambtelijk secretaris. Op de 
website van Estinea kun je zien wie er in cliëntenraad 
zitten. Op deze pagina kan je ook een filmpje 
bekijken. Hierin vertelt een aantal leden wat zij 
nou precies doen. Kijk hiervoor op: 
www.estinea.nl/clientenraad.

Zo laat jij de cliëntenraad iets weten
Wil je niet meepraten in de cliëntenraad, maar wil 
je zeggen wat je belangrijk vindt? Vertel het dan

aan iemand die in de cliëntenraad zit. Je kunt ook 
bellen op maandagmorgen en woensdagmorgen 
met Harriët Witter, telefoon 088 49 50 132. Of je kunt 
mailen naar cliëntenraad@estinea.nl.

Jan Schreurs is dit jaar herbenoemd als lid 
van de Cliëntenraad. Dat vindt hij heel leuk. 
Daarom wil hij graag iedereen bedanken die 

op hem heeft gestemd! 

De cliëntenraad 

Vacature 
De cliëntenraad is nog op zoek naar een 
enthousiaste cliëntenvertegenwoordiger 
voor de regio Twente. Ken jij of ben jij 
iemand die dit leuk vindt? Stuur dan een mail 
naar cliëntenraad@estinea.nl 

Praat mee!
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In de krant
Deze zomer stond Rob Hallers samen 
met zijn maatje Bennie Stegeman in 
De Gelderlander. Rob woont bij zijn 
ouders in Groenlo en werkt bij de Top 
Art in Winterswijk. Rob wilde graag 
leren om zelfstandig met de bus naar 
zijn werk te gaan. Samen met maatje 
Bennie heeft Rob vier maanden 
lang, twee dagen per week de route 
geoefend. Met succes! Rob kan nu 
helemaal alleen naar zijn werk. Het 
klikte goed tussen Rob en Bennie, 
want ze zijn allebei hartstikke fan van 
FC Twente! 

WerkPortfolio
Van alles leren over uiterlijke 
verzorging, persoonlijke 
verzorging, zelfstandig wonen of 
zelfstandig koken? Dat kan! Met de 
WerkPortfolio. De portfolio bestaat 
uit grote kaarten. Op de voorkant 
wordt stap voor stap uitgelegd wat 
je moet doen met heldere foto’s. Op 
de achterkant vind je meer informatie 
over bijvoorbeeld de benodigdheden 
en de aandachtspunten. Wil je meer 
informatie of wil je een keer aan de 
slag met de WerkPortfolio? 
Stuur dan een mail naar 
leerprogrammaclienten@estinea.nl 

Kort nieuws

Steffie 
Heb je wel eens van de website van Steffie 

gehoord? Op www.steffie.nl legt Steffie 

moeilijke dingen op een makkelijke manier 

uit. Bijvoorbeeld reizen met de OV-chipkaart, 

hoe je gezonde keuzes maakt en wat het 

ondersteuningsplan is. De website van Steffie is 

nu helemaal vernieuwd. De hele site is nu blauw! 

Lekker fris. Ook is er een nieuw logo. Je kunt op 

de homepage een thema kiezen. Bijvoorbeeld 

liefde, reizen of gezondheid. Per thema staan er 

ook nog andere eenvoudige websites die je kunt 

bezoeken. Zo kun je op nog meer plekken leuke, 

nieuwe dingen leren.

Feesten en genieten
Op vrijdag 2 oktober was het weer tijd voor een feestje: de Jubelavond! Het thema van de avond was Hawaii. Net als vorig jaar werd het feest gehouden bij  De Radstake. De jubilarissen werden uitgebreid in het zonnetje gezet. Er was een vuurspuwer en er was natuurlijk veel muziek zodat je goed kon dansen! 

Zaterdag 10 oktober was Slaadreef 41 speciaal voor het Belevingsfestival omgetoverd tot een fantastische fesitvalruimte. Er waren verschillende belevingspodia waar iedereen volop kon genieten. En dat werd dan ook volop gedaan! 

Ieder team heeft een poster ontvangen met foto’s van de Jubelavond en het Belevingsfestival. Een mooie herinnering! 
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Lisa Scheltens is 23 jaar en woont in Varsseveld. Vorig jaar volgde zij een cursus ‘Die ken 
ik’ in Utrecht bij de LFB. Nu is zij zelf sinds een jaar ervaringsdeskundige bij de LFB. En 
ze maakt deel uit van het nieuwe team Samen Sterk. Sinds oktober heeft dit team van 
ervaringsdeskundigen een werkplek binnen Estinea. Funda Yigit werkt bij het Servicecluster 
in Aalten. Zij heeft een paar vragen op papier gezet voor Lisa over haar nieuwe werkplek 
bij de LFB. 

Samen Sterk

Vragen van Funda Yigit

Funda ‘Wat betekent LFB?’

Lisa ‘Landelijke Federatie Belangenbehartigingen’

Funda ‘Hoeveel mensen zitten in jullie team?’

Lisa ‘Wij werken nu met twee ervaringsdeskundigen Catharina en ik. Clementine is coach en Ineke 
Wolters is onze trainer uit Utrecht.’

Funda ‘Hoe ben je er terecht gekomen?’

Lisa ‘Ik heb vanuit de LFB de cursus ‘Die ken ik’ gevolgd. En daar zagen ze wat in mij. Ik ben sociaal 
en kan ook wel kletsen. En zodoende werk ik ook bij de LFB scholing en training in Utrecht.’

Funda ‘Hoe heb je dat geleerd?’

Lisa ‘Door zelf trainingen te volgen in Utrecht, meelopen met trainingen door collega’s. En door 
later zelf trainingen te geven.’ 

Funda ‘Hoe vaak zijn jullie hier?’

Lisa ‘Wij zijn 1 keer per week, op de woensdag, op het Centraal Bureau. We zitten op een flexplek. 
Maar we krijgen nog een keer een eigen ruimte. Ik geloof beneden ergens.’ 

Funda ‘Wat doen jullie dan?’

Lisa ‘Agendapunten bespreken, cursussen geven en proberen om nieuwe projecten binnen te
        halen. Of zelf te ontwikkelen. Binnen de LFB gaan er een aantal projecten van start zoals, 
       “Whatsapp”, “Gepest worden en dan” en “Begeleiden zonder stempel.”’

Funda ‘Wat merk ik van jullie?’

Lisa ‘Stel nou dat jij ergens mee zit, dan kunnen wij jou daar misschien wel mee helpen door met 
ons te praten. En misschien kunnen we helpen door dan een advies te geven voor een cursus of 
training.’

Funda ‘Kan ik ook ervaringsdeskundige LFB worden?’

Lisa ‘Eigenlijk ben je al een beetje ervaringsdeskundige. Je hebt je eigen ervaringen met jouw 
beperking. En regie over je eigen leven. Maar je kan altijd je aanmelden voor de cursus ‘Die ken ik’.

Funda ‘Wat is daar voor nodig?’

Lisa ‘Nou je moet in ieder geval sociaal zijn naar je collega’s en respectvol met elkaar om kunnen 
gaan. Humor is ook belangrijk.’ 

Funda ‘Wie helpt mij dan daarmee?’

Lisa ‘De andere ervaringsdeskundigen, de coaches en je eigen begeleider. Zij nemen samen met 
jou de map door en helpen je deze in te vullen.’ 

Funda ‘Hoeveel ervaringsdeskundigen zijn er nog nodig voor het team bij Estinea?’’

Lisa ‘Wij heten Samen Sterk. Uiteindelijk willen we ongeveer 6 ervaringsdeskundigen hebben 
bij ons team. Omdat we dan met zijn allen trainingen kunnen geven door de hele regio. Als         
bijvoorbeeld iemand in Enschede een training geeft, kan iemand op datzelfde moment ook in 
Doetinchem een training geven. Dan is dit ook haalbaar op één dag zodat de werkdruk voor ons 
team niet al te groot wordt.’ 

Funda ‘Hoe vind jij het om dit werk te doen?’

Lisa ‘Hartstikke leuk om te doen. Ik heb nu collega’s die me respecteren en waarderen om wie ik 
ben. Dat is wel eens anders geweest.’ 
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Even fietsen
Met Jan Lurvink, mijn vrijwilliger, 
fietsen we samen een paar kilometer. 

Genieten
Ik zwaai altijd naar de mensen 
die langs mijn tuintje komen. 

Een dag op stap met

Op weg
Elke dag met de taxi naar De Hoven.

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

Slapen 
Even een dutje doen.

Sporten
Met Boudewijn Inja maak 
ik mijn spieren los.

Beweegtuin 
Hier zijn we in de beweegtuin van 

Beth San. Een woonzorgcentrum 

in Aalten. De tuin is ingericht met 

bewegingsapparatuur.

Eten
Op de dagbesteding eten 
we samen een broodje.

Hobby
Hij helpt mij ook met 

figuurzagen in mijn tuinhuisje. 
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In memoriam
Riekie Moshage 
12 augustus 1954 – 11 mei 2015  

Ondanks haar roerige verleden het hart op de juiste plaats. Ook was ze, ondanks 
haar zwakke gezondheid, altijd in voor een geintje. En altijd leuke en bijzondere 
verhalen van vroeger vertellen. Dit is hoe wij Riekie herinneren.

bewoners en team Meijersweg

Lena Suurling  
3 april 1935 – 12 juni 2015

Lena was een warm en betrokken persoon. Haar familie, 
medebewoners, vogels en honden en de dagbesteding 
waren belangrijk voor haar. Dit jaar werd ze tachtig. Een 
mijlpaal die ze goed heeft gevierd. In juni is Lena nog met 
ons allemaal op vakantie geweest. Wat heeft ze genoten…

bewoners, team en vrijwilligers Polstraat 4 en Polstraat 2

Henny Prinsen 
6 september 1960 – 14 augustus 2015

‘De man van de grasmaaier’. Zo stond Henny bekend. 
Hij werd ziek en wist dat hij niet beter zou worden. 
Henny heeft dit moedig gedragen. Hij is thuis gestorven. 
Dat wilde hij graag. Er waren veel mensen op zijn uitvaart. 
Zijn grasmaaier had een belangrijke plek tijdens de dienst. 
Dit had hij mooi gevonden. 
 
team Aalten wonen

Frans Hertel 
18 maart 1955- 24 september 2015

Frans, onze vrolijke, ondeugende Feyenoorder.
Wie kende hem niet. 
Altijd in voor een geintje.
Dagen uitkijkend naar zijn alcoholvrije biertjes en spekkies in het weekend.
Frans: You’ll never walk alone!

Bewoners en team Meijersweg

Beste Beatrijs, 

Ik ben Hanneke Renskers. Laatst heb ik een POS-gesprek gehad. 
Dat was spannend, maar ook leerzaam. Er is geen goed of fout 
antwoord. Je leert elke dag, niet alleen bepaalde dingen, maar 
ook over jezelf. Ik heb toch nog een paar vragen over het POS-
gesprek: 1. Waar staat de afkorting POS voor? 2. Wat gebeurt er 
met de antwoorden nadat ik een POS-gesprek heb gehad? Wat 
kan ik er mee doen? Ik ben benieuwd naar het antwoord!

Vriendelijke groet,
Hanneke Renskers

Brief aan Beatrijs

Beste Hanneke, 

Bedankt voor je brief en je heldere vragen. Het is goed dat je 
deze vragen stelt, want ik denk dat veel mensen dezelfde vragen 
hebben. POS staat voor Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten 
Schaal. Estinea wil graag weten hoe het met jou gaat. En welke 
dingen belangrijk voor jou zijn. Daarom heb jij een POS-gesprek 
gehad. Dat is inderdaad een leerzaam gesprek, niet alleen voor 
jou maar ook voor ons. Met de uitkomsten kan Estinea de zorg 
en ondersteuning aan jou verder verbeteren. 

Tijdens het POS-gesprek praat jij met de POS-medewerker over 
de zogenoemde ‘8 domeinen van kwaliteit van bestaan’. Jij 
vertelt wat op dat moment belangrijk is in jouw leven. En over 
hoe tevreden jij bent over jouw leven. Ook is er veel ruimte voor
 jouw eigen opmerkingen, jouw wensen en jouw dromen. De 
medewerker vult tijdens het gesprek de POS-vragenlijst in en vraagt 
aan jou of het klopt. 

Estinea bewaart de antwoorden van het POS-gesprek in jouw 
dossier. Dan kunnen jouw begeleiders het ook lezen. Belangrijke 
antwoorden uit het POS-gesprek kun je meenemen naar de evaluatie 
over jouw ondersteuningsplan. Want daar bespreek jij met de begeleiding jouw doelen en de 
ondersteuning die jij nodig hebt. Daarnaast vertellen de POS-gesprekken ons hoe jij de dagelijkse 
ondersteuning die je krijgt ervaart. Met de POS meten we dus ook voortdurend hoe tevreden jij 
daarover bent. Voor meer vragen over POS, kun je ook altijd bij jouw begeleider terecht! 

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. 

12 13



Op de koffie
Ik ben Paula Kok. Samen met mijn vogeltje 
Pietje woon ik aan de Lijsterstraat in 
Varsseveld. Ik vind het heel fijn om te 
praten over dingen die mij bezig houden. 
En ik wilde graag een keer met Beatrijs 
praten. Wat een geluk dat ze een tijdje 
terug onze locatie bezocht. Toen had ze 
ook even tijd voor mij. Het was een fijn 
gesprek. Beatrijs vond mijn huisje mooi, 
dat deed me goed!

Vijfde keer Nijmeegse Vierdaagse 
Hallo allemaal! Ik heb dit jaar voor de vijfde keer 
de vierdaagse van Nijmegen gelopen. Dit jaar 
liep ik met een aantal leden van de 4-daagse 
wandelvrienden. We hebben elkaar er doorheen 
gesleept. Het was lekker weer, alleen na de 
binnenkomst op vrijdag begon het te regenen. 
Onderweg heb ik een paar blaren gehad, maar 
die heb ik zelf doorgeprikt. Daarna had ik er geen 
last meer van. Groetjes Marcel Schamp 

Met de trein naar Artis
Wouter Willemsen ging samen met Eddi, Jannie, 

Suzan en begeleidsters Sandra en Simone naar 

Artis toe. ‘We gingen met de trein. Eerst naar 

Arnhem en daar overstappen in de trein naar 

Amsterdam. In Amsterdam gingen we met de tram 

naar Artis,’ vertelt Wouter. ‘Er was veel te zien! We 

kwamen ogen te kort. Ook hadden we veel schik. 

En we hebben heel veel foto’s gemaakt.’  

Vertel het maar

Nieuw werk
Ik ben Bert Wijers. Sinds mei dit jaar 
heb ik een begeleid werken-werkplek 
gekregen bij EM-Kwadraad in Ulft! Dat 
is een montagebedrijf. Eerst ging ik 
alleen op woensdag, maar dat beviel 
zo goed dat ik nu ook op dinsdag werk. 
Ik doe verschillende dingen: draden 
strippen, eindklemmetjes op draden 
zetten, dit met de hand of machine en 
draden bevestigen. Ik werk met veel 
plezier! Bij de vakantieborrel mocht ik 
ook komen, dit was erg leuk. 

Mijn reis naar Peru!
Op maandag 27 april ben ik met een groep naar Peru gevlogen om het werk van Pan de Vida te bekijken. Een prachtige maar ook intensieve reis! Pan de Vida is een christelijke organisatie. Deze is opgericht om kansarme kinderen in Peru te helpen door hen bijvoorbeeld eten te geven. Mijn neef Carlos woont daar en hij is eindverantwoordelijk voor verschillende projecten. Als je meer wilt weten over dit werk, kijk dan op de site www.pandevida.nl. Groetjes Erik van de Kamp 

Buurtfeest
Wij zijn de bewoners van ‘De 
Burgemeester van Heeckerenstraat’. 
Hier wonen wij nu al bijna 8 jaar. We 
vonden het jammer dat er veel mensen 
in de buurt waren die ons nog niet 
kenden. En daarom hebben wij alle 
buren persoonlijk uitgenodigd voor 
een buurtfeest. Zo kunnen zij zien wie 
wij zijn. De opkomst was groot! Het 
was heerlijk weer, met veel zon. We 
kregen veel positieve reacties van 
de buren. Een drukke, maar vooral 
geslaagde middag! 
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Uit de 
koker van
Ab van Loenen is al een aantal keer 

verhuisd. Maar nu heeft hij voor 

het eerst een aparte slaapkamer. 

“Dat scheelt, nu hoeft mijn bed niet 

opgemaakt te zijn.” 

Sinds dit voorjaar woon ik in een appartement 
bij Estinea. Het heeft lang geduurd… maar nu 
is het dan zover. Op 8 mei mocht ik de ‘deur’ 
intrappen van onze nieuwe locatie. Gelukkig was 
die van papier. Ik woon er met twaalf mensen. We 
hebben 24-uurs begeleiding. En toch allemaal ons 
eigen appartementje. In het gebouw is één grote 
gezamenlijke ruimte. Daar eten we samen, drinken 
we een kopje koffie en kijken tv. Heel gezellig.

Soms maak ik mijn bed zelf op. Maar ik 
laat het liever door de begeleiding doen. 
Ik help wel met afhalen en het kussensloop 
om het kussen. Op het appartement is 
ook een telefoon. Heel handig. Onder de 
knoppen staan de namen van mijn familie 
en vrijwilliger. Zo heb ik geen hulp nodig 
als ik wil bellen. 

Ik voel mij prinsheerlijk op mijn bankje in mijn tuintje. 
Daar geniet ik van de mensen en het weer. Door 
mijn plekje op de hoek zie ik wie er allemaal komen 
en gaan. Ik ken veel mensen en zwaai altijd naar ze. 
In het weekend drink ik wel eens een wijntje. En dan 
geniet ik nog meer. Op de foto heb ik geen wijn in 
het glas hoor, daar zit nu gewoon Dubbelfris in !

Hier speel ik graag op mijn keyboard. Ik oefen liedjes voor de 
Vrolijke Noot. Ik oefen veel en speel zelf nummers net zolang 
tot ik ze heel goed ken. Vooral de dames op de Slaadreef 
vinden dat heel leuk… Ik kan mijn keyboard niet meenemen 
naar de Vrolijke Noot. Daar speel ik op een tamboerijn.

Niet goed kunnen lezen en schrijven. Analfabetisme heet dat met een moeilijk woord. Het komt 
veel meer voor dan je denkt. Hoe ‘lees’ je brieven? En mail? Hoe doe je je boodschappen? 
Rhodé Bollen praat hier over met Juventa Gerrits. Een leeftijdsgenootje. En ook Bernard te 
Wiele vertelt over zijn ervaringen.

Juventa (21 jaar): ‘Ik zou liever een berichtje zelf 
kunnen lezen op mijn mobiel. Nu moet ik altijd  mijn 
moeder vragen om het voor te lezen.  ‘Ik herken wel 
letters. Als ik de boodschappen doe krijg ik precies 
genoeg geld mee. Ik maak met mijn mobiel een 
foto van wat ik nodig heb en neem het mee naar de 
winkel. Daar zoek ik hetzelfde plaatje. Als ik het dan 
nog niet weet vraag ik hulp. Maar liever niet.’
Rhodé: ‘We kunnen eigenlijk dezelfde dingen maar 
op een hele andere manier.’ 

Juventa: ‘Je kunt niet alles altijd blijven onthouden. 
Daarom start ik in januari met de cursus oefenen.nl. 
Daarmee oefen ik met lezen, schrijven, rekenen en 
internetten.’  

Bernard (64 jaar) kan een beetje lezen. Vroeger kon 
hij dat niet. Zijn buurman heeft hem leren lezen toen 
hij van de bijzondere school af kwam. ‘Het schrijven 

komt  later wel’, zei hij. Bernard zit achter zijn iPad en 
klikt een icoontje aan. ‘Ja, ik kan wel wat lezen maar 
gebruik het plaatje als hulpmiddel.’ 

‘Omdat ik niet kon schrijven klom ik vaak op de 
fiets om zelf mijn verhaal te vertellen. Nu heb ik 
begeleiders die mij moeilijke brieven voorlezen en 
uitleggen. Dat vind ik wel fijn.’
 
‘Op internet contacten leggen vind ik moeilijk. Je 
weet niet altijd wat ze schrijven en dat kan verkeerd 
aflopen. Ik vraag altijd om hulp als ik het nodig heb. 
Of ik nu boodschappen haal, naar de bank moet of 
wil chatten.’
 
Bernard’s tip: Vraag hulp van een betrouwbare 
vriend als je wilt chatten, zodat je niet op verkeerde 
sites komt. 

Ik moet nu alles onthouden. 
Ik kan niet lezen.

Interview door Rhodé Bollen

Rhodé  en Juventa

Bernard
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Vind je werken achter een computer leuk? Wil je leren typen of internetten? Of ben je 
al verder en wil je leren brieven schrijven? Of leren een mailtje te maken of wil je op 
Facebook? Dit kun je allemaal leren door de cursus Klik en Tik. Wouter en Vincent hebben 
de cursus in Doetinchem gevolgd en vertellen erover.  

Klik en Tik: 
Leuk én leerzaam

Leren is leuk

Hallo,
Mijn naam is Vincent Berben. 
Ik ben 32 jaar en woon in Doetinchem. 
Begin dit jaar heb ik de computercursus “Klik en Tik” 
gevolgd. 
De cursus werd gegeven op zaterdag van half 11 tot 12 uur 
bij ‘t Brewinc. 
Ik ben 10x geweest en heb daar veel geleerd: hoe schrijf 
ik een brief, hoe verstuur ik een mail, wat zet ik wel en niet 
op Facebook en dat het niet altijd verstandig is om iets te 
kopen via internet. Ik vond het een leuke en leerzame cursus.

Groeten Vincent Berben

Hallo allemaal,
Mijn naam is Wouter Willemsen.
Ik ben 65 jaar en woon in de Weverstraat. 
Ik woon er al 3 jaar met 13 medebewoners.
Ik heb de computercursus Klik en Tik gedaan in Doetinchem.
Daar heb ik mensen leren kennen.
Het was een leuke, niet zo’n grote groep.
Ik heb veel geleerd over internetten.
Ineke Jolink vroeg aan mij of ik ook zin had om anderen 
mensen te helpen.
In de omgeving van Winterswijk. 
En verder daar buiten.
Het lijkt mij een leuke uitdaging om te doen. 

Vicent Berben

Wouter Willemsen

Wil je net als Wouter en Vincent meer met de computer doen? Bespreek het 
met je begeleider. Samen kunnen jullie kijken wat het beste bij jouw wens past.  
Gewoon doen, want leren is leuk!

Onder de 
mensen

Brenda van Hemert is 24 jaar en verhuisd van Duiven naar Aalten. Een hele verandering van 
stad naar platteland. Hoe zijn de mensen hier? Hoe bouw je een nieuw netwerk op? Zij praat 
hierover met Lisa Scheltens. 

Acht maanden geleden woonde ik nog in Duiven. 
Ik woonde daar bij mijn moeder. Duiven is een hele 
drukke stad met heel veel mensen. Ik vond de mensen 
niet zo aardig. Werd er niet blij van. Het werd tijd om 
zelfstandig te gaan wonen en dat wilde ik het liefst 
in een rustige omgeving. Ik mocht zelf kiezen waar. 
Dat werd toen de Hamelandroute in Aalten. Hier 
heb ik een eigen appartement. Het leukste vind ik de 
gezamenlijke eetruimte. Ik hou van veel kletsen. Dat 
kan het beste als je samen aan tafel zit.

Mijn sociale netwerk bouw ik op door naar buiten te 
gaan. Als ik wandel kom ik mensen tegen. 
De mensen zijn hier allemaal vriendelijk. Maken 
snel een praatje. Ik word vrolijk als mensen mij 
aanspreken. Ook Viona (woont dicht bij mij) neemt 
mij overal mee naar toe. Ze laat zien waar ik 
boodschappen kan doen. Waar ik naar de bank kan 
gaan. En zij laat me de leuke winkels zien.

De begeleiding helpt mij ook. Zij hebben samen 
met mij gekeken waar ik kan werken. Ik werk nu als 
vrijwilliger op de Slaadreef. Ik help mee met koffie 
schenken. Of ga mee een wandelingetje maken. Ik wil 
wel graag een vaste baan. Geld verdienen.

Door de week ben ik hier. En in het weekend ben ik 
bij mijn vriend. Ik wil graag nieuwe vrienden maken. 
Daarom ga ik ook de cursus “Omgaan met elkaar” 
volgen. Hierin leer ik mijn eigen kwaliteiten in te 
zetten en die te gebruiken in contacten met andere, 
nieuwe mensen. Het lijkt mij een hele leuke cursus. 

Bijdrage van 
Lisa Scheltens

Tip!
Vraag ook eens naar deze cursus Omgaan 
met elkaar. Het is een cursus die je met een 
groepje van vijf tot acht mensen doet. Zo 
kun je ook samen van elkáár leren. 

Ik word vrolijk als 
mensen met mij praten
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Rob Pikaar werkt elke ochtend bij het Servicecluster in Aalten. In zijn vrije 
tijd verzamelt hij artikelen voor mensen die te arm zijn om zelf eten of 
kleding te kopen. Dit doet hij samen met zijn vrouw Gera. 

Gerry : ‘Wat verzamel je precies?’
Rob : ‘We verzamelen (kerst)kaarten zonder of met postzegel, oude mobieltjes, 
    lege toners van printers, postzegels, DE spaarzegels. En brengen dit naar Dorcas.’
Gerry : ‘Hoe werkt dat dan?’
Rob : ‘Dorcas brengt alle artikelen naar een verzamelbeurs in Andijk. Daar kopen 
    liefhebbers de kaarten en andere artikelen op voor een paar cent. De opbrengst 
    gaat naar het goede doel.’
Gerry : ‘Hoe zijn jullie op het idee gekomen?’
Rob : ‘Ik wilde de medemens helpen.’ ‘Wij hebben via Dorcas twee adoptiekinderen. Op 
    deze manier kunnen wij hen financieel steunen. Zij hebben helemaal niks’, zegt Gera die er 
    ook bij is komen zitten.
Gerry : ‘Wat is er zo leuk aan dit werk?’
Rob : ‘Ik steun mensen en het geld komt goed terecht. Wij hebben best veel en anderen niks.’ 
Gerry : ‘Wat is het meest bijzondere wat je gekregen hebt voor het goede doel?’
Rob : ‘Dat is een heel oud briefje van 1 gulden. En de tekeningen en brieven van de adoptiekinderen 
    in het buitenland. Daar doen we het voor.’

MIJN vrijwilligerswerk

Interview door Gerry Heinen


