
Bij het dagelijkse leven van de mensen die wij onder-
steunen zijn veel familieleden en vrijwilligers betrok-
ken. Die betrokkenheid varieert van enkele uren per 
maand tot soms wel een vaste dag per week. 

Veel familieleden zijn ook mantelzorger, mantelzorg thuis 

of van iemand anders met wie ze een persoonlijke band 

hebben. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op 

bekenden, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak 

Familie en vrijwilligers: hartstikke bedankt!

“Gezellig dat mama mee was!”
Op Struiklaan 1 is naar aanleiding van de laatste 
ouderbijeenkomst vorig jaar een activiteitenkalender 
voor een jaar gemaakt, waarbij ouders van harte 
zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de uitjes en 
activiteiten. 

Dit met als resultaat dat in juni de totale groep van vijf 
cliënten, samen met een moeder, een zus en drie be-
geleiders naar Wildlands ging! Een prachtige ‘Expeditie’ 
aangezien dit een groep cliënten is, voor wie het over het 
algemeen niet zo gemakkelijk is om er op uit te gaan. 
Voor ons allen, zowel cliënten als medewerkers was 

het eigenlijk wel span-
nend omdat er voor 
de eerste keer ook 
familie mee ging. Dit 
was nog niet eerder 
geprobeerd. Echter 
het is een super dag 
geworden waarin 
een ieder ontzettend 
heeft genoten van het rondkijken in Wildlands 
tot aan het lekkere eten aan het eind van de dag. 
Een expeditie voor herhaling vatbaar!

vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Datzelfde geldt voor 

vrijwilligers. Zij zijn vaak ook in stilte aanwezig en men kan 

altijd een beroep op hen doen. 

Wij van De Trans vinden deze betrokkenheid echter niet 

vanzelfsprekend. De Dag van de Mantelzorg op 10 novem-

ber en de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december, zijn de 

aanleiding voor de krant die nu voor u ligt. In deze krant 

hebben we verhalen en bedankjes verzameld, waaruit de 

  Mantelzorg 
of vrijwilligerswerk?
Mantelzorgers zijn geen professionele 
zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een 
persoonlijke band hebben met degene voor wie 
ze zorgen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn 
termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch 
zijn het verschillende dingen. 

Een mantelzorger kiest er niet voor om te 
gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een 
emotionele band hebt met degene die zorg nodig 
heeft. Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. 
Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er 
(nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen 
zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld 
een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg 
op eigen initiatief beëindigen. Mantelzorg 
onderscheidt zich o.a. van vrijwilligerswerk 
door de vanzelfsprekendheid en de emotionele 
verbondenheid.

Zie ook: www.centrummantelzorg.nl

Zonnestraal
Wij, kinderen en medewerkers van de Zon willen 

onze vrijwilligster Ciska in het zonnetje zetten met 

dit bedankje: “Ciska, met jouw creativiteit, tijd en 

aandacht wordt knutselen voor de kinderen pas echt 

een feestje. Heel erg bedankt voor alles wat je doet, 

wij waarderen jouw betrokkenheid enorm!”

Zingen met je broer
Naar aanleiding van een IOP-bespreking, komt de familie 

(ouders, zussen en zwager) van Harm in december naar 

het Activiteitencentrum om daar met een accordeon liedjes 

met bewoners te zingen. De zus van Harm doet dit al 

met dementerende ouderen die dit erg leuk vinden, dus 

waarom dan niet bij je eigen broer? Als het ook aanslaat 

bij de bewoners van De Trans, zijn ze natuurlijk vaker van 

plan te komen. Zo zie je maar waar een IOP-bespreking toe 

kan leiden. Ongetwijfeld een hoop plezier en een geweldig 

moment voor de familie en bewoners!

Hilda Spithoff-Moes, zorgcoördinator

grote betrokkenheid van familie en 

vrijwilligers blijkt. Met deze krant 

spreken wij onze grote waardering 

uit voor alle familie en vrijwilligers 

waarop we altijd kunnen rekenen. 

Bedankt dat jullie er zijn! 

Hans van Scheijen,

directeur De Trans
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En wat vonden cliënten 
van het uitstapje?

Marco: “Vond het leuk, 
olifanten en nijlpaarden 
mooi. Alles wel mooi. 

Mooie meisje die werkt 
bij Wildlands.”

Dennis: “Zeehonden leuk, krokodil, 
de pinguïns, ijsbeer, Grietje (zus 
van Dennis was mee) en Dennis 

pannenkoek, Grietje en Dennis op stap.”

Gabriela: 

Loek: “Mooi, bootje varen was het 
mooist, gezellig dat mama mee was.”Stefan: “Mooi, nog 

een keer? Nu?”



Samen Doen 
In 2015 hebben we binnen De Trans samen met 
de Cliëntenraad hard gewerkt aan het project 
‘Samen doen. In voor Mantelzorg.’ Het doel van 
dit project was om meer verwanten op woning-
niveau te betrekken bij de zorg. De ambitie van 
dit project was om samen met verwanten voor 
bewoners het verschil  te maken. 

Hiervoor zijn begeleiders en familieleden met elkaar 
in gesprek gegaan. In de rond-de-tafel-gesprekken 
hebben familieleden en begeleiders gesproken over 
hoe de ondersteuning en activiteiten voor familie-
leden en de medebewoners samen georganiseerd 
kunnen worden. Belangrijke voorwaarden voor een 
dergelijke samenwerking zijn duidelijkheid over het-
geen je van elkaar mag verwachten, afspraken over 
wie wat gaat doen (bijvoorbeeld met een activitei-
tenkalender) en in contact blijven met elkaar (via een 
nieuwsbrief of Whatsapp-groepje). 

Naar aanleiding van dit 
project zijn veel dingen 

door familieleden 
en begeleiders 
opgepakt. Meer 
hierover leest u in 
deze krant. 

Garrelt van 
der Veer,

Projectleider 
‘Samen doen. In 

voor Mantelzorg’

Van harte welkom 

Het contact met familie is erg belangrijk voor onze 
cliënten. Op dit moment zwemt een aantal ouders 
met hun kinderen en ouders komen koffie drinken of 
willen koken. Daar ligt voor ons als begeleider zeker 
een rol. Ouders moeten zich welkom voelen op een 
groep of in een woning, op welk moment van de dag 
dat ook is. Kinderen genieten zo van het contact met 
hun ouder. Het hoeven ook zeker geen grote dingen te 
zijn, die ouders doen met hun kind of met de groep.”

Hennie Dijkema, Basisgroep 2

Rond-de-tafel gesprek 
Brandgans 4-5 

Tijdens dit overleg waren slechts vijf ouderparen aan-
wezig van de twaalf bewoners van de Brandgans. Dit 
is niet goed. Misschien was een vrijdagavond een 
verkeerde avond, ik weet het niet. Het gaat wel om 
je eigen kind, waarvoor je spreekt. 

We hebben eerst koffie en thee gedronken en 
vervolgens gesproken over wat er op de Brandgans 
speelt. Nu, dat is nog niet zo, zoals het moet. Er zijn 
wel wat verbeterpunten, maar we gaan de goede 
kant op. We waren het wel eens over een renovatie 
of nieuwbouw voor onze kinderen van de Brandgans. 
De avond vloog voorbij en na een hapje en drankje 
gingen we toch wel tevreden naar huis. In oktober 
komen we weer bij elkaar. We hopen dat er dan 
meer ouders komen. 

Thea, moeder van een bewoner van de Brandgans 5

Een goed team
Toen ik ruim een jaar geleden gevraagd werd om lid te worden van de projectgroep ‘Samen Doen. In voor 
Mantelzorg’, heb ik graag ‘ja’ gezegd. Er waren voor mij twee redenen om op het verzoek in te gaan. Ik 
ben vader van Gea. Zij woont in nooitgedacht. Ook ben ik voorzitter van de Cliëntenraad bij De Trans.

De bezuinigingen in de zorg worden ook merkbaar op 
de woning van Gea. Ik krijg nu vaker het verzoek een 
bijdrage te leveren in het borgen van de zorg. Samen 
met de begeleiders op de woning zorgen voor mijn 
dochter. Dat kunnen ‘kleine’ dingen zijn, zoals een 
wandeling. Bewegen is voor Gea erg belangrijk. Of 
samen naar de kapper, dat is voor Gea ook een feest! 
Op het parkeerterrein zoekt ze al contact met andere 
mensen. Bij de kapper aan de stamtafel zitten met een  
kopje thee en wachten op haar beurt. Gea praat met 
korte zinnetjes en is niet altijd goed te verstaan. Maar 
ook hier geldt ‘samen doen.’ De kapster, Gea en ik 
vormen een goed team. 

Naast wandelen en de kapper, ga ik ook met haar naar 
het ziekenhuis of winkelen voor bijvoorbeeld nieuwe 
schoenen. Er is voor ons beide niets mooiers dan na 
het bezoek aan Schutrups in Exloo, nog een ijsje te 
eten en lekker op het terras te zitten. De hulp beperkt 
zich niet tot alleen tot Gea. Een paar weken geleden 
ben ik op een zaterdag met Alberta, een medebe-
woonster, naar volleybal geweest. Allemaal zaken die 
in het verleden door de medewerkers van De Trans 
werden gedaan, maar die ik in principe ook kan doen. 
Ik vind het fijn dat ik een bijdrage kan leveren aan het 
leefplezier van Gea.

De Cliëntenraad is van-
af het begin betrokken 
geweest bij het project. 
Om de betrokkenheid van 
familie te vergroten, moet 
je weten wat je aan elkaar 
hebt. Daarvoor moet je 
met elkaar in gesprek en 
bouwen aan het vertrou-
wen in elkaar. Als voorzit-
ter van de Cliëntenraad 
vind ik het belangrijk dat 
familieleden hun zegje 
kunnen doen. Zowel op de 
woning als ook buiten de woning, als er bijvoorbeeld 
zaken zijn die door de Cliëntenraad moeten worden 
opgepakt. Samen opkomen voor de bewoners is het 
motto van de leden van de Cliëntenraad. Wie wil dit 
nu niet? 

Mocht u vragen of punten voor verbetering van de 
zorg hebben, dan kunt u me altijd bellen. 

Jan van Wijk, vader van Gea
voorzitter van de Cliëntenraad 
(telefoon 06-37 35 16 12)

Uitkijken voor je vingers!
ZATErDAG 3 SEPTEMBEr vierde Volleybalvereniging 
rolde 50 jaar volleybal in rolde! Daarvoor organiseer-
de zij diverse wedstrijden en clinics, waaronder een 
clinic voor mensen van De Trans. Arend Lensen van 
Volleybalvereniging rolde is hiervoor persoonlijk langs 
de woningen gegaan en wist veel deelnemers te wer-
ven. Enkele ouders konden helpen met onder andere 
het vervoer, en zo kwam het dat er op 3 september 
flink werd gesmashed en gezweet. 

Enkele reacties van deelnemers: 
•  Sporten is goed voor ons en leuk. Ik heb nog nooit 

zo gezweet! Ik gaf alles wat in mij zat. 
• Partijtje doen vond ik het leukste. 
•  Iedereen kreeg een certificaat, dat heb ik nu op mijn 

kast hangen. 
• Volleybal is goed oefenen en nóg meer oefenen. 
• Ik zou dit wel een keer vaker willen doen. 
• Het overspelen vond ik het allerleukste. 
• Uitkijken voor je vingers! 
• Ik heb een volleybal met handtekening gewonnen. 
•  De meneer met de witte haren kwam ons ophalen. 

Dat is Gea’s papa.
•  Ik vond het super leuk om te doen en ik zou het 

vaker willen doen. 

Op deze plaats een groot dankjewel aan Arend, 
Lammie, ouders en de vrijwilligers voor hun hulp op 
deze dag! 

“Enorm blij met familie en vrijwilligers”
Op Leeuwerikenveld 1 zijn veel familieleden en 
vrijwilligers betrokken bij de bewoners. Op deze 
plek willen we ze eens in het zonnetje zetten:

De heer en mevrouw Struik en de andere café-
vrijwilligers willen we bedanken voor hun inzet in het 
café, dat ze het op de zondag er een gezellige middag 
van maken en dit zonder hun hulp zeker niet mogelijk 
is. En dan nog de bijdrage die ze leveren aan andere 
activiteiten op het Leeuwerikenveld en in de woning!

Rianne Garming: al jaren ondersteunt rianne het 
team en is ze inmiddels een vaste en niet te missen 
waarde in het team en voor de bewoners. Met haar 

leuke activiteiten maakt ze de woning bij elk feestje 
weer op en top met haar leuke knutsels. Ze is als 
vast gezicht niet meer weg te denken!

Gré Lubbers: een fijne, gezellige vrouw die de 
bewoner voor wie ze vrijwilliger is, enorm verwent! 
Elke keer is haar bezoek weer gezellig en doen ze 
leuke dingen.

De heer Moorman zorgt met liefde voor onze tuin: 
deze ziet er altijd mooi en keurig uit! 

Jullie hulp wordt enorm gewaardeerd en het hele 
team is enorm blij met jullie!
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Lia, Albertdien, Yvonne, Rika, Atal, Leonie, Annelies, Albert, Karin, Henk, Martha, Bé, 
Tufan, Hans, Gert, Allert, Hannie, Romy, Bobin, Andrea, Monique, Harma, Stien, Hinke, 
Elly, Grietje, Jaap, Simone, noreen, Hennie, Marijke, Sabrina, Jan-Willem, Robbie, 
Jannie, nico, Grieto, Dina, Joke, Jeanette, Bonnie, Simon, Michael, Anneke, 

Roelof, Angelique, Ciska, Marianne, Froukje, Lisanne, Linda, Dirk, Annie, 
Klaas, Ricardo, Kristel, Marja, Herman, Henny, Jawhare, Rianne, Rinus, 

Sonja, Mirthe, Claudia, Ina, Willie, Jo, Willemien, Thomas, Aly, Anja, 
Geert, Lidy, Jan, Marjolein, Michelle, Grietje, Truus, 

Jantje, Lambert, Sophia, Luut, Mariska, Sanne-lotte, 
Johan, Agnes, Harriëtte, Henri, Aafke, Willen, Hanna, 
Gerda, Sjoukje, Sophie, Iris, Ineke, Sanne, Joop, 

Maria, José, Robert, Petra, nanda, Els, Ginie, Sinie, 
Tonny, Linda, Douwe, Dinie, Geertje, Aaltje, Angelo, 
Bart, Sympha, Esther, Michel, Gea, Priscilla, Magreet, 

Trijntje, Evalien, Roelie, Wim, Hens, Joop, Bert, Marga, 
Jorien, Sientje, Alice, Gré, Tessa, Hermanna, Tammo, Andries, 

Esmeralda, Greetje, Rona, Jolanda, Daniëlle, Patrick, Marian, Remmelt, Lia, Annet, 
Janneke, Judith, Jan-Hendrik, Harmke, Gerrit, Merel, Gezien, Jennet, Paul, Liesbeth, 

Trijnie, Bertus, Martine, Mychael, George, Anita, Gina, Richard, Wiebe, Tea, Ep, Sarike, 
Hieka, nel, Toos, Riek, Klaartje, Anny, Ria, Jenny, Johan, Ben, Kasper, Greet, Frans, Betsy, 
Gijs, Tiny, Leon, Alfred, Rijkje, Margret, Gerda, Egbert, Helen, Martje, Jan-Gert en Gertie! 

Dieren worden verwend
Beste buren, bedankt 
voor het altijd verzor-
gen van de dieren in 
het weekend en in de 
vakanties! Wat mooi 
dat de dieren zo worden 
verwend!

Begeleiders en cliënten 
van de Kinderboerderij 
in Nooitgedacht

Met Jo en Willy naar Duitsland
vRIJDAG 23 SEPTEMBER begon voor onze  
bewoner Hille een mooie reis naar Duitsland. 
Hille werd opgehaald door zijn vrijwilligers Jo en 
Willy. Eerst een kopje koffie en daarna de bus in. 
Hille had er zin in, het was wel een hele lange reis 
van dik 3 uur. 

Hille ging naar Duitsland om feest te vieren met zijn fa-
milie. Het bedrijf van zijn broer bestond 15 jaar en zijn 
broer werd 50 jaar. Alle reden voor een feestje! Hille 
verbleef samen met Jo en Willy in het huis van zijn 
ouders. Jo en Willy hebben een goeie band met de 
ouders en kennen hen al sinds Hille in 1996 in Emmen 
kwam wonen. 

Zaterdag was het grote feest 
en zondag is Hille samen met 
zijn vrijwilligers en zijn ouders 
naar het strand geweest. Daar 
hebben ze een leuke middag 
gehad! Maandag zijn Hille, Jo 
en Willy weer teruggekomen, 
van een erg gezellig weekend. De familie van Hille is Jo 
en Willy heel erg dankbaar dat ze dit voor Hille hebben 
gedaan. Ook wij als medewerkers zijn Jo en Willy daar 
heel dankbaar voor. 

Namens Hille en begeleiders van Leeuwerikenveld 4, 
Kim

Samen wonen: Burendag in Nooitgedacht en Emmen
ZATERDAG 24 SEPTEMBER was het nationale Burendag. Een dag waarop je als buren gezellig sa-
men komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Dit gebeurde ook bij de 
Kinderboerderij in nooitgedacht en op het Leeuwerikenveld in Emmen. 

In Nooitgedacht is eerst samen geklust en konden kinderen vogelhuisjes bouwen. Op het Leeuweri-
kenveld was het thema Fleurig & Kleurig en waren veel activiteiten voor jong en oud georganiseerd. 
Het mooie weer werkte natuurlijk ook heel goed mee, maar wat heeft iedereen genoten! Het was ook 
zo leuk om ongedwongen nader met elkaar kennis te maken en dingen te doen. 

Barbecue aan de Toppereend 
ZONDAG 25 SEPTEMBEr hadden wij een  
familiebarbecue bij de woningen aan de Toppereend. 
Hier waren alle ouders, broertjes en zusjes uitgeno-
digd. Het was een zeer geslaagde dag en we hadden 
heerlijk weer. Iedereen bedankt voor de inzet! 

Namens begeleiders 
en bewoners,
Gitty Bakker

Samen verder 
De Trans ondersteunt ook mensen thuis (ambulant). 
Onze ambulant begeleiders helpen mensen met een 
verstandelijke beperking hun netwerk uit te breiden en 
te onderhouden. Want alleen samen met de mensen 
om hen heen, kunnen zij veilig verder komen in de 
samenleving. Ambulant begeleiders zijn altijd op zoek 
naar nieuwe manieren van samenwerken met partners 
én vrijwilligers in het woongebied van cliënten.

Mooie voorbeelden hiervan zijn:
• Administratievoormekaar (Hoogeveen)
• Emmerhoutlijm en De Blokken (Emmen)
• de inzet van taalcoaches
•  het samen met vrijwilligers organiseren van  

activiteiten voor cliënten en hun netwerk

Met elkaar aan het werk
Cliënten die in de Bolderbörg in Vlagtwedde wonen, 
kunnen rekenen op hulp van familie en een vaste 
groep vrijwilligers. Zo hebben we tijdens NLdoet met 
elkaar gewerkt aan een insectenkast en de bouw van 
een barbecue. In september hebben we weer een 
burendag georganiseerd waarbij ook verwanten en 
familie zijn uitgenodigd. Daarna volgt een kerstmarkt, 
een nieuwjaarsborrel en een lentemarkt. Hier gebeu-
ren dus veel dingen samen! 

Sandra Kropholler-Schurink

Zorgmedewerker 
én mantelzorger
In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een 
ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen 
zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen 
dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat 
met een betaalde baan. Onderzoek wijst uit dat één 
op de drie zorgmedewerkers naast hun werk ook 
mantelzorger is. Binnen de VVT-sector is dit zelfs nog 
hoger. Daar is 40 procent van alle medewerkers ook 
mantelzorger. Op deze plaats spreek ik namens alle 
medewerkers van de afdeling HrM mijn waardering 
uit voor die collega’s die naast hun werk ook mantel-
zorger zijn.
 
Alfred Wasser,
manager Hr

begeleider

partner

vrijwilliger

tante

vriendincliënt

Bedankt
vrijwilligers
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Samen balletje trappen
Sinds maart dit jaar heeft Rolder Boys een G-team. Een team  
waarin onder meer bewoners van De Trans spelen. Het team 
bestaat uit nog net geen 11 spelers, maar wat niet is, kan nog 
komen! Aanleiding voor het G-team was het feit dat bewoner 
Roland vaste supporter is bij thuiswedstrijden van het eerste. 
Hij wilde graag training van zijn helden krijgen en schreef hen 
een brief. Het antwoord was positief: ‘Ja leuk!’ 

De voetbalvereniging is erg betrokken bij dit team.  
Iedere week worden de spelers gebracht en gehaald 
door vrijwilligers van de rolder Boys en twee spelers uit 
het eerste geven de training. Het team is erg fanatiek en 
wordt in het contact en het spel professioneel begeleid. 
Dat gebeurt door de trainers die beiden ook werken bij 
De Trans en weten wat een G-team uniek maakt. 

Zoals gezegd, er is nog plek, dus kent u iemand 
die graag voetbalt en goed past in dit team? Neem 
dan contact op met de afdeling Bewegingsagogie in 
Nooitgedacht, telefoon: (0592) 24 39 21.

Energie, geduld, betrokkenheid, 

        hulp en aandacht... 
voor bewoners uit de wijk nooitgedacht en Rolde worden veel 
leuke activiteiten georganiseerd door de afdeling Ontspanning, 
in nauwe samenwerking met veel vrijwilligers en familie. 
Hieronder een korte opsomming:

-  Henk Schuring, Margreet de Kort, Henk en  
Anneke Bunk, Roelof Darwinkel, Jan van Wijk  
en Trijne Pauwels:  
Hartelijk dank voor het bemanning van de vrijdag-, 
zaterdag- en zondagsoos.

-  Mychel Regoort van de computerclub:  
Dankjewel voor jouw kennis en geduld.

-  Wim Krol, Gina Roosjes, Alie Smit en Michael 
Dagnall:  
Bedankt voor jullie inzet en energie bij de  
wandelclub en Avondvierdaagse.

-  Marian Zandstra:  
Bedankt voor de mooie kaartjes die je maakt.

-  Hans Regoort:  
Fijn dat Sint er altijd bij kan zijn. 

-  D.J. Brommie:  
Bedankt voor jouw betrokkenheid.

-  De heer en mevrouw Westra en Renee Prakken:  
Dank voor jullie hulp en motivatie bij het  
schaatsen en skeeleren in de afgelopen jaren. 

-  Willem Hoeve van Recht uit het Hart:  
Veel dank voor jouw aandacht en betrokkenheid.

-  Alle vrijwilligers  
van de toneel  
theaterclub:  
Bedankt voor al  
het moois.

-  Alle vrijwilligers  
van de Motorclub  
en vrachtwagens:  
Dankjewel voor de  
onvergetelijke dagen.

Jacqueline Dijkers & Antje Bos,  
afdeling Ontspanning

    Gevraagd: 

enthousiaste vrijwilligers! 
•  Twee vrijwilligers voor Leeuwerikenveld 10 in 

Emmen die één keer in de 4-6 weken, op een 
zondag van 13.30-16.00 uur, het café willen 
draaien.

•  Voor de zaterdag- en zondagmiddag zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de soos-
activiteiten in Nooitgedacht.

•  Vrijwilligers voor verschillende woningen in Rolde 
en in Emmen die één á twee keer per maand 
vanaf 16:00 uur in de woning willen koken en 
bakken. 

•  Voor Emmen en Rolde zijn we, voor zowel 
overdag als in de avonduren, op zoek naar 
vrijwilligers die met bewoners willen wandelen.  
Er lopen ook begeleiders mee.

Mocht u interesse hebben in een van deze 
vacatures of meer informatie willen over 
vrijwilligerswerk bij De Trans, dan kunt u contact 
opnemen met vrijwilligerscoördinator Karina van 
Klinken, e-mail: kvanklinken@detrans.nl of 
telefoon: (06) 40 52 79 35.

Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Het project ‘Samen doen’ komt bij ons voorzichtig op gang. Zo heeft de broer van Joop meegedacht 
met een lay-out voor de nieuwsbrief. En een broer en een zus hebben ons goed geholpen met het 
regelen van het papierwerk voor de paspoorten voor bewoners. Helemaal mooi was dat de broer 
van Gerard als sinterklaas samen met ons sinterklaasavond vierde. 

Na de zogenaamde rond-de-tafel-bijeenkomsten willen we altijd iets leuks organiseren met de 
familie, zoals een barbecue of nieuwjaarsborrel. De familie helpt 
bijvoorbeeld ook bij het opzetten van de tent en het verzorgen van 
de borrelhapjes. Voor zowel ons als voor de familie is het soms nog 
aftasten om te achterhalen wat wij voor elkaar kunnen betekenen.  
Om die reden hebben we nu het plan om in ieder geval één keer in het 
kwartaal een activiteit te organiseren met behulp van familie. Dit moeten 
we echter nog verder met elkaar bespreken. 

Namens begeleiders en bewoners van de Veldrits, Jansje 

Dankjewel Hans, 

voor alle lekkere groente 

die je vaak meebrengt uit 

jouw volkstuin. We eten 

er heerlijk van! 

Bewoners van de Veldrits

Samen zwemmen: 
niet vanzelfsprekend 
Voor veel ouders is het misschien heel gewoon: 
even lekker zwemmen met je kind. Maar als je 
kind een beperking heeft is het vaak wat anders. 
Het aan- en uitkleden vraagt veel tijd en kan lastig 
zijn en zwemmen of spelen in het water gaat niet 
vanzelf. Toch zien we ze iedere week in het zwem-
bad: vijf ouders die met hun zoon of dochter gaan 
zwemmen. Sinds kort zwemmen ook twee zussen 
samen, Helena en Diana. Het zwemmen vindt 
plaats tijdens het zwemmoment van de dagbeste-
ding maar ook individueel. We weten wat dit van 
de familie vraagt maar we weten ook hoe ze met 
elkaar genieten!
 
Trots zijn we ook op onze vrijwilliger Evalien. Zij is 
vanuit de Stichting Harleydag Annen steeds meer 
betrokken geraakt bij het zwembad en de bewo-
ners van De Trans. Iedere woensdag zwemt ze met 
Jan en Hans, die er ook zichtbaar plezier in hebben. 
Evalien zwemt niet alleen, maar helpt ook bij het 
omkleden en de wandeling terug naar de woning. 
Dankjewel ouders en vrijwilliger voor alle momen-
ten in het water!

afdeling Bewegingsagogie,
Hilma, Gea en Anne
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