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B

este Jij,

Wij zijn Abrona en dit tijdschrift staat vol
met onze verhalen. Leuke verhalen, grappige
verhalen en serieuze verhalen.
Soms lees je er maar eentje en soms zo maar ineens - heb je het hele tijdschrift
in één keer uit.
Wij wonen bij Abrona, werken bij Abrona, zijn
familie van of bevriend met iemand bij Abrona.
Of wij helpen een handje mee als vrijwilliger.
We geven je graag een kijkje in onze ‘keuken’.
Dit tijdschrift werd gemaakt met elkaar, voor
elkaar en - in het bijzonder - voor jou.
We hopen dat je ervan geniet.
Groetjes,
Wij
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Caroline Haring:

“Ik werk liever dan dat ik vrij ben!”

Ze tekent graag, is fan van acteur Walter Crommelin en dol op reizen. Caroline
Haring (23 jaar) herinnert zich haar avonturen altijd tot in de kleinste details.
Ze woont in Bussum, in een woongroep voor jongvolwassenen met een licht
verstandelijke beperking. Doordeweeks werkt ze in ’t Lichtpunt van Abrona.

Start werkdag

“Ik heb het erg naar mijn zin bij ’t
Lichtpunt van Abrona. Het liefste werk
ik elke dag! Mijn werkdag begint om
kwart over negen. Na een kort gesprek
met mijn begeleider was ik de bedrijfskleding. Daarna start ik met de bezorgservice. Ik noteer de soepen en snack
van de dag van het restaurant en ga
langs medewerkers in het diensten-

centrum, gezondheidscentrum en De
Kosmos om te vragen of ze iets willen
bestellen.”

Bestellingen opnemen

“Bijna iedereen kent me inmiddels.
Vooral manager Ageeth is altijd erg
enthousiast als ik langskom. Ik weet
precies wat ze wil: salade met alles
erop en eraan, maar zonder olijven.

Ageeth: “Caroline heeft bij
mij aan een half woord
genoeg, ze weet altijd precies
wat ik wil hebben!”
Andere medewerkers bestellen elke
dag wat anders. Als ik terugkom doe ik
nog wat klusjes en heb ik pauze. Daarna breng ik de bestellingen rond. Om
kwart voor drie zit mijn werkdag erop
en ga ik met de fiets, bus en trein weer
naar huis.”

In het verkeer

“Ik ga graag alleen op pad. Dat geeft
me een gevoel van onafhankelijkheid.
Autorijden mag ik niet, want door een
oogafwijking zie ik maar 30%. Ik fiets
naar bekende plekken zoals het station
en zwembad. Elke zaterdagochtend
trek ik baantjes. Ik ben een echte
waterrat!”

Tekst en fotografie: Milou Oomens | Doelgroep in beeld

Tekening van ‘t Lichtpunt gemaakt door Caroline.
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Ontmoeting BN-er

“In mijn vrije tijd teken ik. Cartoonfiguur Terrence uit de tekenfilm Totally
Spice is mijn favoriete tekenobject.
Wist je dat zijn stem is ingesproken
door acteur Walter Crommelin? Ik ben
een keer bij hem op bezoek geweest.
Nou, dat vond hij hartstikke leuk. Ik
zat wel 45 minuten lang in een van
zijn fauteuils in Haarlem.”

Droom

“Wat een zachtaardige en knappe man
is Walter Crommelin voor een 70-jarige! Het is mijn droom dat hij een keer
komt lunchen in ’t Lichtpunt. Dat hij
hier ineens voor me staat, en ik hem
kan bedienen. Ik hoop dat hij dit leest!”

‘t Lichtpunt
Maanlaan 4, Huis ter Heide
www.abronarestauratief.nl
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zodat potentieel nieuwe collega’s
ons kunnen vinden.

Vlogbegeleider
Chantal
vertelt…

Het kriebelde in mijn buik… mijzelf
filmen en dat delen op sociale
media? Spannend! “JA, ik doe het!”
zei ik meteen. Het leek mij zo gaaf
om ons werk bij Abrona te laten
zien. Met heel weinig richtlijnen
ben ik begonnen te filmen met
mijn telefoon. Ik dacht: ik doe het
gewoon. Ik hoor de reacties vanzelf wel. En met succes: ik kreeg
steeds weer vele lovende reacties.
Dat vond ik natuurlijk fantastisch,
maar stiekem dacht ik ook wel
eens: wanneer krijg ik tips? Ik
kan er nog zoveel in leren.

Hallo lezers,
Ik ben Chantal Lucas en
ik werk nu ruim 3 jaar bij
Abrona als Persoonlijk
Ondersteuner bij de
Meridiaan. Vorig jaar werd
mij gevraagd om “eens een vlog op
te nemen”. Een collega van Communicatie vond mij daar echt het
type voor. De vraag was om te
vloggen voor het Ambassadeursprogramma Hey! Abrona. Ambassadeurs van Hey! Abrona dragen
allemaal hun steentje bij om
Abrona bekender te maken

Ondertussen ben ik een paar vlogtrainingen en een mooie vlogcamera verder en zit ik boordevol
inspiratie voor nieuwe vlogs.
Wekelijks krijg ik vanuit allerlei
hoeken de vraag om te komen vloggen. Super leuk! Ik kan er een week
mee vullen. Helaas moet ik dan ook
wel eens nee zeggen.
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Wat
is een
vlog?

Scan de QR-code en bekijk
de vlogs met Toke Piket, sinds
16 september 2019 voorzitter
raad van bestuur Abrona.
Ben je benieuwd naar mijn vlogs
en wil je mij volgen? Ik plaats mijn
filmpjes met name op mijn persoonlijke LinkedIn en Instagram:
‘De vlogbegeleider Abrona’. Wie
weet zit jij binnenkort wel in een
van mijn vlogs… ik kijk er naar uit!

Een vlog is
een videoblog: je vertelt
een verhaal door middel
van beeld in plaats van tekst.
Sommige mensen zijn zelfs
beroemd geworden door te
vloggen. Enzo Knol is zo’n
beroemde ‘vlogger’.
Hij heeft meer dan 2
miljoen volgers op
YouTube!
Foto: Angela Lutte

Meridiaan
Meridiaan 1, De Meern
www.abrona.nl/nl/locaties/
de-meern/meridiaan
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MOOI… van Abrona
in acht ateliers
MOOI…van Abrona is een dagbestedingscentrum in
Vleuten, waar deelnemers arbeidsmatige,
belevingsgerichte en creatieve activiteiten kunnen
doen. Dit gebeurt in acht verschillende ateliers,
waar deelnemers zinvol, op maat en met plezier
kunnen werken in een veilige omgeving.
Binnentuin
Het is heerlijk pauzeren, lezen, luieren,
bewegen en lunchen in de vernieuwde
binnentuin van MOOI… van Abrona.
Ook gebruikers van rollator of rolstoel
kunnen gemakkelijk hun weg vinden.
De gezamenlijke tuin is onlangs opgeknapt, dankzij subsidie uit het
Initiatievenfonds van de Gemeente
Utrecht en de Vrienden van Abrona.
Kortom, een levendige groene binnentuin waar elk seizoen iets te beleven
is.
Atelier 8
Van hippe knuffels en vrolijke tassen tot stoere vogelhuisjes en houten
sleutelhangers. Het zijn voorbeelden
van wat deelnemers maken in
Atelier 8. In dit creatief atelier kunnen
deelnemers stapje voor stapje leren,
ontdekken, samenwerken en zichzelf
creatief ontwikkelen. Zij werken onder andere met hout en textiel, soms
in opdracht en soms voor de verkoop
in de winkel. De deelnemers vertellen
enthousiast over Atelier 8. Kobus: “Ik

maak vogelhuisjes en beschilder ze.
En samen met de bibliotheek maken
we een decor voor het kinderboek van
het jaar.” Jan Willem: “Ik heb een stoel
beschilderd met mijn eigen kunst. Een
stoel in plaats van een schilderdoek
dus.” Ron: “Ik heb een tas op de naaimachine gemaakt en ga er nog meer
maken, want ik heb veel opdrachten.”
Winkel
De MOOI... van Abrona-winkel verkoopt handgemaakte producten uit de
ateliers en kaarsen uit het kaarsen-
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atelier van de Kosmos. Deelnemers
werken in de winkel, leren de winkel
te verzorgen en klanten te bedienen.
Klanten krijgen informatie over de ateliers en hun producten en kunnen een
rondleiding krijgen door de ateliers.
Verbindingsbanken
Naast de Vleutense Zingende Toren
staan sinds begin 2019 twee zogenaamde Verbindingsbanken. Ze zijn
het resultaat van een groot mozaïekproject van deelnemers van MOOI…
van Abrona, de Lionsclub Vleuten-De
Meern, leerlingen van het Amadeus
Lyceum en ouderen van Zorgcentrum
de Rijnhoven. Een jaar lang hebben
zij duizenden gekleurde steentjes geknipt en gelijmd op de zware betonnen
banken. Dit gebeurde - voor iedereen
zichtbaar - op het grote Informatieplein en dat leidde tot veel spontane
ontmoetingen. De Verbindingsbanken
zijn een cadeau van de Lionsclub,
met als doel een kunstzinnige ontmoetingsplek te creëren voor mensen
uit de wijk.

MOOI… van Abrona
Burchtpoort 2, Vleuten
www.abrona.nl/nl/locaties/vleuten/
mooivan-abrona
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Al zijn we er nog niet…..

Brief van een moeder

Ik kon thuis niet meer voor hem zorgen. Ik zou thuisondersteuning houden, mits
ik hem, toen 16 jaar oud, zou aanmelden voor uithuisplaatsing. Ik moest wel instemmen. “Esli, mama moet je iets vertellen.” Een tsunami aan tranen volgde. Ik
vergeet nooit hoe hij me aankeek. Ik heb die blik zo kunnen interpreteren dat hij
diep van binnen voelde dat het voor mij een vreselijke keuze betekende. Hij heeft
het me nooit verweten.
In de jaren daarna volgden vele over- en terugplaatsingen naar ‘gewone’ en ‘crisisplekken’. Een kind dat lopend vanuit zijn nieuwe plek, ineens voor je deur staat:
“Het loopt niet zo lekker, mama.” Het zijn hartverscheurende herinneringen.
De jaren verstreken. De nieuwbouw Sterrenberg in Huis ter Heide van Abrona kwam
in beeld. We kregen een rondleiding rondom het nieuwe pand aan de Zonnelaan
202. Hoe sceptisch was ik. We hadden grote zorgen om Esli. En grote vragen voor
begeleiding. We hebben ons vaak eenzaam en alleen gevoeld. Hoe zouden we elkaar
toch kunnen vinden in de zorg aan hem en zo ja, welke zorg dan?
Het is gelukt. Via de transitie met ingrijpende gevolgen voor cliënten en medewerkers, met handelingsverlegenheid waardoor Esli ‘op het randje leefde’, verplichte
personeelsplaatsingen op de groep, waarbij mensen soms niet op hun plek bleken te
zijn, waardoor onrust en gevoel van onveiligheid ontstond, kwamen er sprankjes
hoop. Door de grote inzet van toegewijde medewerkers en een nieuwe visie die in de
praktijk werd gebracht. Wat een zegen om als ouders te horen: “Ik begrijp jullie.”
Eerst was Esli een jongen die veelal zijn medicatie weigerde, onaangekleed, onverzorgd en super angstig in zorgwekkende staat in zijn stoel hing. Nu is er meer
ontspanning en contact met meerdere begeleiders, neemt hij trouw medicatie, zit hij
regelmatig in de huiskamer tussen zijn medebewoners om de maaltijd te gebruiken,
maakt hij geregeld een wandeling en geniet hij van een uitje met de begeleiding.
Als ik hem bezoek is hij vrijwel altijd ontspannen. Wat dat met mij doet…
Esli is inmiddels 31 jaar en een gelukkiger man (hij voelt voor mij als kind). Er is
en wordt geïnvesteerd in tijd en persoonlijke aandacht. Het resultaat hiervan is niet
uitgebleven. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg en we zien samen nog
meer mogelijkheden om hem tot een meer zinvol leven te brengen.
Hoe zal ik afsluiten? Het er onvoorwaardelijk voor elkaar willen zijn. Dat is een
keuze en vaak niet gemakkelijk! Dit zeg ik in eerste instantie om mijzelf daarbij
opnieuw te bepalen. Maar misschien vindt u en jij ‘het ook wel wat’.

Marga, moeder van Esli
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Gesprekken met mijn zoon
• Hij praat er nog lang over na wanneer we aan de wandel zijn en er
bekenden als eerste zijn naam roepen:
”Ha Esli hoe gaat het?” Esli verbaasd,
stralend van oor tot oor: “Ze riep het
alleen tegen mij, dat doen ze anders
nooit.” Herkenbaar dat wij wel, maar
onze verwant, ons kind, niet begroet
of zelfs niet aangekeken wordt in
bijvoorbeeld de supermarkt.
• Esli: “Ik hoop dat jij nog niet dood
gaat, wie moet er dan voor mij zorgen.” En in een gesprekje over begraven en cremeren zei hij: “Ik wil niet
op Abrona begraven worden.” Op de
vraag wat hij wilde zei hij: “Bij jou.” En
zo regelen we het. Een graf voor ons
beiden. Maar wat hoop ik dat we er
nog lang niet ingelegd zullen worden…
• Esli: “Ik houd niet van oude leiding,
ik houd meer van jonge leiding. Die
ouwe doen zo moederlijk.”

Anders denken – anders kijken – anders doen
Het gewone leven zoveel als mogelijk ervaren, dat is ons streven. Hiervoor kijken we
naar de behoeftes van onze cliënten. Wat hebben zij nodig om zich veilig en gewaardeerd te voelen, wat zijn zingevende activiteiten; wanneer voelt iemand zich erkend?
Dus niet meer focussen op wat er mis kan gaan maar op wat de cliënt nodig heeft.
Naast gezien en gewaardeerd worden gaat het ook om bezig zijn. De hele dag door;
wonen, werken/scholing, vrije tijd en zelfzorg, er is zoveel te doen samen. Deze activiteiten zorgen voor ritme en houvast gedurende de dag en vooral voor succes-ervaringen.
Nieuwsgierig geworden naar deze manier van werken? Vraag onze gedragsdeskundigen
om meer uitleg over Triple-C.
E Behandelingexpertise@abrona.nl
T 088 201 93 02
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Fysiotherapie:
van gezondheid tot gewichtloosheid

Zeven fysiotherapeuten, twee medewerkers en
een ergotherapeut werken dagelijks aan het
herstel van de cliënten van Abrona. Dit gebeurt
in Huis ter Heide, Maarssen en De Meern.
Gezondheid
Naast het geven van fysiotherapeutische behandelingen werkt de afdeling samen met artsen, groepsleiding en andere disciplines binnen het
gezondheidscentrum. Hierin staan

onder andere thema’s als gezond en
lekker eten, voldoende beweging en
het gezond ouder worden centraal.
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Om continu een hoge
kwaliteit van de fysiotherapie te waarborgen,
houdt de afdeling haar
kennis actueel via cursussen, opleidingen en
samenwerkingen met
collega-organisaties
Amerpoort en Bartiméus.
Dit leidt regelmatig tot
innovatieve behandelingen en producten.

Gewichtloosheidsimulator
Een opvallend voorbeeld
is de gewichtloosheidsimulator, mede ontwikkeld door de sluiting van
het therapiezwembad
‘De Waterman’ in de wijk
Sterrenberg in Huis ter
Heide. Dankzij een harnas
kunnen rolstoelgebonden
of revaliderende cliënten
tóch oefenen met een
vorm van lopen. Daardoor
verbetert hun bloedsomloop, krijgen zij sterkere botten en ontstaat
een betere ventilatie van
hun botten. Met de simulator wordt ook onderzoek
gedaan naar het loopvermogen en de conditie van de cliënten.
De simulator werd aangeschaft met
hulp van fondsen en bedrijven, zoals
Stichting Voorzorg Utrecht, het Vaillant
Fonds en de Vrienden van Abrona.

www.abrona.nl/nl/specialismen/
fysiotherapie
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ABCDate je mee?
Ieder mens heeft behoefte aan
vriendschap, ontmoetingen met
anderen, liefde, waardering en
respect. Dat maakt ons leven waardevol, maakt dat we zijn wie we zijn,
dat we ergens iets van kunnen vinden
en dat we de mogelijkheid hebben
te kiezen. Dat is belangrijk, dat geeft
zelfvertrouwen, eigenwaarde en het
gevoel iets te betekenen voor een
ander, de maatschappij. Je laat je
voetprint achter; je bent gekend.
Voor mensen met een verstandelijke
beperking is dit allemaal niet zo vanzelfsprekend. Hoe maak je contact,
hoe begin je een gesprek en waar
moet je het over hebben? Tegelijker-

tijd is de eenzaamheid onder deze
mensen soms groot. Gedragsdeskundigen horen het vaak bij ondersteuningsplanbesprekingen: “ik wil zo
graag een vriend, een maatje, iemand
om leuke dingen mee te doen.”
Ook de Centrale Cliëntenraad van
Abrona liet dit geluid horen. Dat heeft
Abrona doen besluiten te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor
deze mensen om anderen te ontmoeten. Zij kwamen uit bij ABCDate,
een ontmoetingssite voor mensen
met een verstandelijke beperking. In
mei 2019 is gestart met een pilot om
te kijken of ABCDate iets toevoegt
aan de behoefte van onze cliënten.
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Veel belangstelling
De startavond in ‘t Lichtpunt, zalencentrum van Abrona in Huis ter Heide,
en de eerste ontmoetingsavond bij
Bij Johannes in Zeist, waren een groot
succes! Op beide avonden werd het
maximale aantal deelnemers overschreden en waren de reacties positief. Al veel cliënten hebben een profiel aangemaakt en chatten er lustig
op los! En… er hebben al een aantal
ontmoetingen plaatsgevonden.
Er zijn verschillende organisaties in
deze regio aangesloten bij ABCDate;

“Ik wil zo
graag een
vriend om
leuke dingen
mee te
doen”

anderen zijn aan het onderzoeken of
het ook voor hun organisatie voorziet
in een behoefte. Hoe meer organisaties zich aansluiten, des te groter
de kans op mooie ontmoetingen voor
onze cliënten en hoe waardevoller
hun plek in de maatschappij wordt!

Kijk voor meer
informatie op
www.abcdate.nl
of mail naar
petra.ruler@abrona.nl

Al veel cliënten
hebben een profiel
bij ABCDate
aangemaakt en chatten
er lustig op los
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Prokorn broodje super Vega!
Ingrediënten voor 2 broodjes:

Bereidingswijze:

- 2 eetlepels mais
- 15 gram olijven zonder pit
- ½ eetlepel kappertjes
- 50 gram geraspte wortel
- 50 gram hummus
- 2 Prokorn broodjes

- Laat de mais uitlekken
- Snijd de olijven in kleine stukjes
- Meng de mais, de olijven en de kappertjes
door de geraspte wortel
- Maak dit op smaak met wat vocht van de
kappertjes en wat peper
- Snijd de broodjes open en besmeer de onderste
helft met de hummus
- Schep het groentemengsel erop
- Plaats de bovenkant van het broodje erop

Eet smakelijk

Natuurlijk maken wij de
hummus ook zelf!
Ingrediënten (4 personen)
- ½ citroen
- 2 tenen knoflook
- 400 gram kikkererwten uit pot
(uitgelekt)
- 2 el tahin sesampasta
- 1 tl zout
- 3 el olijfolie
- ½ tl paprikapoeder
- ½ eetlepel honing

Bereiden,
1. Pers de citroen uit en snijd de knoflook fijn.
Houd 2 el kikkererwten apart. Pureer de rest
van de kikkererwten met 5 el water, het
citroen sap, de tahin, knoflook en het zout met
de staafmixer tot een gladde pasta.
2. Schep de hummus in een platte schaal en
strijk met de bolle kant van een lepel glad.
Besprenkel met de olijfolie. Bestrooi de hummus met de apart gehouden kikkererwten en
de paprikapoeder.

De Keukenbrigade
Catering van Abrona

De Keukenbrigade verzorgt de catering op drie
verschillende locaties: het Amadeus Lyceum in Vleuten,
het Christelijk Gymnasium in Utrecht en
bij Gemeente Utrechtse Heuvelrug in Doorn.

Teamwork
Op deze locaties werken leergierige
medewerkers met oog voor hygiëne,
klantvriendelijkheid en goede service.
Keukenervaring is niet nodig. De dag
draait om de pauzes van de leerlingen,
docenten en medewerkers. De
keukenbrigade smeert de broodjes,
maakt verse soep, bakt heerlijke
snacks en als de pauze losbarst nemen
ze de bestellingen op en verwerken
deze gezamenlijk in de keuken. Ook
het schoonmaken en verzorgen van de
keuken is een belangrijke dagelijkse
taak. Er is natuurlijk ook genoeg ruimte voor een grap en een lolletje. Echt
teamwork!

Vak leren
Op iedere locatie worden de medewerkers ondersteund door een beheerder met ruime catering-ervaring.
De beheerder coördineert de dagelijkse werkzaamheden en leert de medewerkers vaardigheden aan zodat ze
het vak onder de knie krijgen. De persoonlijk ondersteuners kijken samen
met de medewerker naar de doelen.
Wat valt er te leren en welke locatie
past het beste? En als de medewerker
klaar is voor een volgende stap,
begeleidt de persoonlijk ondersteuner
hem of haar naar een andere werkgever.
www.keukenbrigade.nl
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Werken in de tuin van Paleis Soestdijk

Klus je mee met Robberse Eiland? Een bijdrage
voor het gereedschap is meer dan welkom!
vriendenvanabrona.nl/koninklijk-klussen

Wat is er leuker dan dagbesteding bij een heus paleis?
Cliënten van Abrona, Amerpoort en Sherpa helpen mee bij het
onderhoud van de tuin en het bos van Landgoed Paleis Soestdijk.
Voor de cliënten is het een mooie
dagbesteding. “Ik heb gemerkt dat
de groep betrokkenen het heel leuk
vindt om hier te werken. Men blijft
vragen stellen over het paleis en de
tuin,” vertelt Hester Lode, facilitair
manager en rentmeester van Paleis
Soestdijk. “En voor ons is het fijn
om extra handen te hebben.”
De cliënten van Abrona komen van
de locatie Robberse Eiland. Daar
wonen en werken mensen met affiniteit met groen en water. Edwin
Breed, activiteitenbegeleider bij
Robberse Eiland, vertelt: “De cliënten
vinden het werk bij Paleis Soestdijk
super leuk. Als we geweest zijn vragen ze altijd: wanneer gaan we weer?

Je voelt je ook gewoon een beetje
koninklijk als je daar bent. Er is altijd
veel werk te doen, waar de vaste
tuinmannen niet aan toekomen.
Onno Meijlis, teamleider van Robberse Eiland: “Het is erg mooi om bij te
kunnen dragen aan dit culturele erfgoed. Er valt ontzettend veel te leren
en de cliënten vinden het geweldig.
Je hebt echt een verhaal als
je thuiskomt.”
Foto: Caspar Huurdeman

Robberse Eiland
Oud-Loosdrechtsedijk 234, Loosdrecht
www.abrona.nl/nl/locaties/
loosdrecht/robberse-eiland
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Hallo Allemaal,
Mijn naam is Esther Eijkelboom. Ik ben 27 jaar en
kom uit Reeuwijk. Ik ben werkzaam als Persoonlijk
Ondersteuner op woonvoorziening Noorderbreedte
in De Meern. Daarnaast ben ik ambassadeur van
Abrona. Als ambassadeur vertegenwoordig ik
Abrona en denk ik mee over nieuwe manieren om
medewerkers aan te trekken.
Vijf jaar geleden kwam ik als stagiaire op
Noorderbreedte terecht. Ik studeerde Sociaal
Pedagogische Hulpverlening. Al snel merkte ik
dat ik blij word van deze plek. Ik kan me ontplooien, laten zien wie ik ben en in de praktijk
brengen wat ik geleerd heb. Ik krijg de ruimte.
Dat helpt mij om mijzelf te ontwikkelen.
De reden dat ik naast mijn werk als Persoonlijk Ondersteuner ook ambassadeur
ben, is omdat ik blij ben met de plek waar ik werk. Ik haal energie uit mijn werk
en vind Abrona een fijne organisatie. Om in de zorg te werken, moet daar echt je
hart liggen. Je kunt niet alleen uitgaan van een goed stel hersens. Als je met je
hart werkt, kun je veel energie krijgen van de mensen die je ondersteunt.
Omdat ik het zo naar mijn zin heb, vind ik het fijn om te helpen met het zoeken
naar nieuwe mensen. Een paar keer per jaar zijn er bijeenkomsten voor alle
Hey! Abrona Ambassadeurs. Daar ontmoet ik collega’s van andere locaties en hebben we het over werving en selectie, de ontwikkeling van innovatieve ideeën
en geven we feedback op procedures. Daarnaast deel ik op sociale media vacatures
en vertel ik in vrienden- en kennissenkring enthousiast over mijn veelzijdige baan.
Ik hoop dat ik nog lang met veel plezier mag blijven werken bij Abrona. En mocht
je geïnteresseerd zijn in onze locatie Noorderbreedte: de koffie staat klaar!

Groetjes Esther

Noorderbreedte
Noorderbreedte 16, De Meern
www.abrona.nl/nl/locaties/
de-meern/noorderbreedte
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Vrijwilliger Ilan Matityahou

Cliënten in beweging krijgen,
dat maakt mij blij en trots
“Een aantal jaren geleden ben ik een
wandelclub gestart in Utrecht. Een van
de leden van deze club is ook vrijwilliger bij Abrona en tipte mij dat dit
echt iets voor mij zou zijn. Ze had groot
gelijk. Bij Mooi…van Abrona in Vleuten
kan ik mijn drive om mensen in beweging te krijgen helemaal waar maken.
Ik weet nog goed dat ik de eerste keer
langs kwam bij Mooi…van Abrona. Toen
ik kennis maakte met cliënten, had ik
meteen een klik. Ik vind het leuk en
boeiend om hen te leren begrijpen en
met hen te communiceren. Je moet
wel geduld hebben en soms ook leren
incasseren. Soms dagen ze me uit en
dan roepen ze bijvoorbeeld: “hé pannenkoek.” Dat vind ik leuk. Omgaan
met mensen met een verstandelijke beperking maakt mij scherp. Ik let op hun
lichaamstaal en let op kleine signalen
die ik ontvang. Ik werk twee dag-

delen als vrijwilliger bij Abrona.
Wekelijks ga ik met een groepje papier
prikken in het winkelcentrum in de wijk
Vleuterweide. Echt leuk om te doen.
Verder help ik nog met activiteiten van
het serviceteam.
Het meest trots ben ik op de wandelclub die ik bij Mooi…van Abrona ben
gestart. Elke dinsdag gaan we met een
groep van 20 tot 30 mensen een uur
wandelen. Bij een aantal cliënten merk
ik duidelijk dat hun conditie verbetert.
Dat vind ik geweldig. Ik ga trouwens
ook elke week met een groepje naar de
sportschool. Ook dat vind ik super om
te doen.
Ik heb het reuze naar mijn zin bij
Abrona en ik deel graag mijn
positiviteit.”n bij Abrona en ik deel
graag mijn positiviteit.”
Abrona Vrijwilligerswerk
T 088 – 201 9369/ 06 54912479
E vrijwilligerswerk@abrona.nl
Kijk ook op onze Facebookpagina
Vrijwilligers Abrona.

Ilan
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Via NUdoen! als Woonhulp
aan de slag in de zorg
Abrona leidt haar eigen cliënten op
tot ‘woonhulp’ voor onder meer verzorgingshuis Weddesteyn in Woerden.
Tijdens deze brancheopleiding, het
vervolg op praktijkonderwijs, leren
cliënten hoe zij ondersteuning kunnen bieden bij het huishouden,
vrijetijdsbesteding en
wonen van ouderen of
mensen met een beperking. NUdoen! is een
erkend leerwerkbedrijf.
Er wordt samengewerkt
met het praktijkonderwijs Futura College en
het zorgcentrum Careyn
Weddesteyn.
De studenten zijn erg
enthousiast. “Ik vind het
leuk om de opleiding
Woonhulp te volgen, je leert er weer
andere dingen mee. En veel dingen
komen weer terug in mijn werk. Daardoor kan ik het werk ook nog beter
doen.” Aldus één van de leerlingen
van de opleiding Woonhulp. “Op de
donderdagochtend krijgen we les, dan
leren we bijvoorbeeld over onze kwaliteiten, hoe je met ouderen om kan
gaan maar ook hoe je huishoudelijke
taken in de zorg doet. Op de andere
dagen lopen we stage in een verzorgingshuis of bij een zorgorganisatie.
De opleiding duurt 1,5 jaar en daarna
krijgen we een erkend diploma. Hier-

door hebben we meer kansen op een
betaalde baan.”
“Een goede zet, met het oog op het
arbeidstekort in de zorg’’, zegt Esther

van de Woestijne van Abrona. “Wij zijn
erg trots op deze opleiding en op onze
leerlingen. Het mes snijdt daarmee aan
twee kanten; de cliënten worden opgeleid voor een betaalde baan in de zorg
én het project draagt bij tot het invullen van vacatures in de ouderenzorg.”

NUdoen! Woerden
Meulmansweg 27, Woerden
www.abrona.nl/nl/locaties/woerden
/nudoen-woerden
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De magie van
Vriendschap

Vrienden van Abrona is er exclusief voor
cliënten van Abrona! Voor wensen & dromen,
waar zorgbudgetten ontoereikend zijn en
waar extra middelen, handjes of kennis
welkom zijn. Samen met particulieren, bedrijven en fondsen geven wij
kleur aan het leven van mensen met een beperking. Wensen van de afgelopen jaren stonden in het teken van ontmoeting, innovatie, beweging,
zingeving en cultuur. Kijk voor inspiratie op www.vriendenvanabrona.nl

Vrienden van Abrona
Sterrenberglaan 6
3712 XA Huis ter Heide
vrienden@abrona.nl
NL22 RABO 03752 95569
Contactpersoon: Wilke Sloesarwij
M: 06-46194514
Word ook Vriend! Elke bijdrage
is van harte welkom!
www.vriendenvanabrona.nl

Sloepentocht over de Vecht, verzorgd
door De Lions uit Maarssen

Een aantal cliënten van Abrona
voetbalt bij het G team van VV
Woudenberg. Zij zaten te springen
om een paar nieuwe voetballen.
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Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
De Vrienden van Abrona zet zich in om het bedrijfsleven en met name de relaties van Abrona
kennis te laten maken met de mogelijkheden
van cliënten van Abrona. Zo kan een bedrijf
tijd, kennis of middelen inzetten om specifieke
wensen van cliënten mogelijk te maken.
Het geldmagazine is mogelijk gemaakt door Verhoeve
B.V. Zij geven invulling aan MVO/SOCIAL RETURN door
kennis en financiële middelen in te zetten.

Geld!
Tijdschrift over
geld bij Abrona

Informeer naar de MVO/SROI mogelijkheden bij
Abrona: vrienden@abrona.nl

nummer 1 • maart 2019

Marije Holleman,
bestuurslid Vrienden van Abrona

Echte rijkdom

Sinds begin 2019 ben ik bestuurslid van
Vrienden van Abrona. Mijn motivatie is
begonnen dankzij onze dochter Lizzy
(12). Ze is verstandelijk en fysiek gehandicapt. Vaak gaan gesprekken vooral
dáárover. Terwijl wij als ouders ook zo
kunnen genieten van wie Lizzy is en wat
ze allemaal kan. Omdat we haar ervaren
als een oorspronkelijk mens, die met
haar unieke talenten iets van het leven
wil maken. Net zoals u en ik oorspronkelijke mensen zijn, die gewaardeerd

willen worden om wie wij werkelijk zijn.
In de relatief korte tijd dat ik binnen
Abrona mijn vrijwillige steentje probeer
bij te dragen, heb ik onverwacht al heel
veel teruggekregen. Nu al dierbaar zijn
de keren dat cliënten en medewerkers
zomaar een praatje met me aanknoopten. In die ontmoetingen schuilt de
magie van het oprechte contact tussen
oorspronkelijke mensen. En dát is
echte rijkdom.
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Puzzel mee en win!

AANDACHT
BEDRIJVEN
BELEEFTUIN
BETROKKENHEID
BUS
DONEREN
DUOFIETS
FONDSEN
FONDSENWERVER
GELUK
GIFT
INNOVATIE
KOEKJESMACHINE
MAATJES

MEEDOEN
NLDOET
ONTMOETINGEN
PLEZIER
PROJECTEN
SAMEN
SLOEPENTOCHT
SNOEZELRUIMTE
STATENJACHT
TIJD
VRIENDEN
VRIJWILLIGERS
WENSEN
WOONDROMEN

Cor werkt al sinds 1969 bij het schildersatelier van
Abrona. Hij is dol op teksten waar hij zijn eigen draai
aan geeft.

Win!

Stuur de oplossing naar vrienden@abrona.nl voor 31 mei of voor 30 september 2020.
Over de uitslag wordt niet gecommuniceerd. Prijswinnaars ontvangen bericht.
Door deelname geef je toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens.
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Zo, dat is een moeilijk woord!
Jij krijgt van mij:
de Moeilijke Woorden Trofee!
Wil jij op een leuke manier vertellen dat
iemand een wel erg moeilijk woord gebruikt?
Knip de trofee uit en geef hem cadeau.

Knip mij uit
langs de
stippellijn!
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Abrona werkt aan
een duurzame toekomst

In 2018 heeft Abrona de Green Deal
‘Nederland op weg naar een duurzame
zorg’ ondertekend. Hiermee geeft zij
aan zich actief in te zetten om te
verduurzamen en gaandeweg wordt
dit steeds zichtbaarder.

Energie opwekken en besparen
Abrona en Onze Zorg is Opgewekt
(OZIO) startten in 2019 een verduurzamingstraject met meer dan 1000
zonnepanelen op ten minste 4 locaties.
Het komend jaar komen daar nog meer
zonnepanelen bij en zal ook onze verlichting door energiezuinige ledverlichting worden vervangen. Door
deze eerste maatregelen bespaart
Abrona straks in totaal 6 ton kg CO2.
Dit is een besparing die gelijk staat aan

de CO2-opname van 30.000 bomen.
Duurzaamheid bestaat uit meer dan
alleen deze maatregelen. Zo zijn we
verplicht om te voldoen aan de wet- en
regelgeving, maar we kijken ook naar
afvalstromen, het schoonmaakproces
en hoe je om kunt gaan met voedsel.

Feest tijdens de Dag van de
Duurzaamheid
Op 10 oktober 2019, de Dag van de
Duurzaamheid, vierden we feest vanwege de stappen die we al genomen

hebben. Tegelijkertijd keken we ook
welke stappen we nog meer kunnen
zetten. Bij ‘t Lichtpunt in Huis ter
Heide en op de locatie Brediushof in
Woerden konden cliënten, medewerkers en vrijwilligers bijvoorbeeld
zelf energie opwekken, met bever
Buzz op de foto en zelf plastic recyclen!
Andere locaties hebben op deze dag
ook bijgedragen aan verduurzaming.
Zo heeft Bakkerij Abrona gezorgd voor
duurzame koeken uit eigen bakkerij en
kon je direct zelf aan de slag met duurzaamheid, door bijvoorbeeld materialen op te halen om een wormenhotel
mee te maken of afvalprikkers op te
halen. Het evenement op 10 oktober
was het startschot van bewustmaking
van het thema duurzaamheid bij
Abrona.
Contact:
duurzaamheid@abrona.nl
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Op ontdekkingstocht
Bij Johannes

Midden in het hartje van Zeist vind je Bij Johannes.
Een verrassende plek waar je lekker kunt lunchen,
waar je kunt genieten van kunst en je bovendien ook nog
originele cadeaus kunt kopen. Wij gaan op ontdekkingstocht
op deze verrassende plek die volledig wordt gerund door
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Al bij de entree word je verwelkomd
door kleurrijke attributen die gemaakt zijn door medewerkers van het
schilder-, keramiek- en papier-maché
atelier en de kaarsenmakerij. Stuk
voor stuk unieke, vrolijke items die
allemaal even leuk zijn om cadeau
te geven. Eenmaal binnen wacht een
hartelijke ontvangst in een sfeervol
ingerichte locatie.

tige oase van bloemen, fruitbomen,
druivenranken en er staat een kas
waar groenten en kruiden worden
gekweekt. Allemaal bedoeld voor de
versgemaakte broodjes, salades en
soepen. In de tuin kun je bij goed weer
echt heerlijk vertoeven en bij regen
biedt de overkapping uitkomst. Alles is overigens goed bereikbaar voor
rolstoelgebruikers.

Op de tafels staan bloemen uit eigen
tuin. Jazeker, want aan de lunchroom
grenst een enorme tuin met groot
terras, met een heus heksenhuisje
voor de kleintjes. De tuin is een prach-

Gewoon normaal
Bij Johannes streeft naar normalisatie. Hier werken dan ook geen ‘cliënten’, enkel medewerkers. Want iedereen is ergens goed in en daar wordt op
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ingezet. De sfeer onderling is voelbaar
goed. Het is vaak een gezellige boel
bij Bij Johannes, maar als het iets té
gezellig dreigt te worden, dan wordt
er geroepen: “Het is hier geen knutselclub mensen, er wordt hier gewoon
gewerkt!”
Er gebeurt nog meer bij Bij Johannes
Zo kun je voor één of meerdere dagdelen de kunstrijke vergaderruimte
‘t Zusje huren, bijvoorbeeld onder het
genot van een high tea.
In de avond worden er workshops gegeven zoals het bereiden van tapas of
het maken van keramiek servies. Of
wat te denken van een grootscheepse
barbecue in de tuin?

de vele vrijwilligers en zonder fundraising vanuit verschillende organisaties. Juist door hen worden de bijna
40 medewerkers dagelijks in staat
gesteld om normaal mee te draaien in
onze maatschappij. En dat is uiteindelijk wat ieder mens wil.

Tenslotte verzorgt Bij Johannes
ook catering op bestelling. Heerlijke
broodjes, sandwiches en salades
worden voor je klaargemaakt en door
fietscoureur Dirk afgeleverd met de
Bij Johannes bakfiets.
En dan nog dit
Het team van Bij Johannes werkt
hard en vol passie. Maar Bij Johannes
zou niet bestaan zonder de inzet van

Bij Johannes
Montaubanstraat 84, Zeist
Di t/m vrij 10:00-16:00 - Za 10:00-17:00
www.bijjohannes.nl
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Bas de fietsoppas

De gemeente Zeist heeft als doel
om het centrum autoluw te krijgen.
Daarom is Bij Johannes een pilot
gestart tijdens de marktdagen in
Zeist. In samenwerking met de
Vrijwilligerscentrale Zeist, Netwerk
Gewoon Samen, de Regionale Sociale
dienst en de gemeente Zeist kun je
nu je fiets gratis stallen bij Bas de
fietsoppas.

Voor meer informatie over Bas de fietsoppas mail naar:
bij.johannes@abrona.nl

Door middel van deze werkplek
wordt de maatschappelijke betrokkenheid in de gemeente Zeist versterkt. Bij Johannes hoopt dat op
termijn de service uitgebreid kan
worden met een boodschappenstalling.

Wethouder Laura Hoogstraten:
“Blij om dit te zien! Het mes snijdt
hier aan twee kanten. De cliënten
van Abrona krijgen zo een leuke
werkplek en het centrum van Zeist
een veilige fietsenstalling.”

Collega vertelt:
Babette van de Weerd
Babette van de Weerd (39) heeft
bij Abrona haar draai gevonden.
Drie dagen per week biedt ze
cliënten een zinvolle dagbesteding alsof ze nooit anders heeft
gedaan. Ze lacht. Niet eerder
werkte ze in de zorg. Met een
SPW mbo-diploma, de propedeuse SPH hbo en een afgeronde
studie Event and Leisure management op zak, werkte ze twintig
jaar lang voor Albert Heijn. Ze
begon als vleeswarenmeisje en
eindigde als teamleider. En nu
is ze activiteitenbegeleider. Een
spannende switch die verrassend
goed uitpakte.
“Ik bleef zo lang bij Albert Heijn omdat
het veilig was. Ik was zeker van mijn
inkomen, wist wat er van me werd verwacht en vond het griezelig om de zekerheid die ik had op te geven.” Babette
heeft ontdekt dat als je hardop zegt
dat je iets anders zoekt, ook al weet je
niet precies wat, dat dat kan helpen.
Via haar broer kwam ze in contact met
Leanne, persoonlijk ondersteuner op
de Valkenier. Leanne nodigde Babette
uit om een ochtend mee te lopen en
had al snel in de gaten dat het voormalig vleeswarenmeisje veel in haar
mars heeft. Ze raadde haar aan om te
solliciteren.
Luisteren en invoelen
Als activiteitenbegeleider zorgt Babette
ervoor dat cliënten lekker aan de slag
kunnen. “Ik vind het heerlijk om met
ze te werken, ze maken me vrolijk en
laten zien dat er niet zoveel nodig is om
gelukkig te zijn.” Luisteren, invoelen en
kalmte zijn eigenschappen die ze goed
kan inzetten in haar werk. Net zoals
verbinden. “Ik ben in mijn element als

ik kan organiseren en verbinden. Ik
zie een zomerfeest met de buurtbewoners voor me. Maar kijk ook naar wat
cliënten willen en kunnen.” Zo gaf een
bewoner aan graag eens bij Albert
Heijn te werken.
Babette nam contact op met de bedrijfsleider en kreeg een brok in haar
keel toen de jongen zo trots als een
pauw in zijn blauwe jasje met naambadge in de winkel stond. “Met open
armen werd hij ontvangen en wie
weet kan hij daar in de toekomst dagbesteding doen.”
Valkenier
Valkenkamp 554, Maarssenbroek
www.abrona.nl/nl/locaties/
maarssenbroek/valkenier
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Geestelijke verzorging maakt
ruimte voor verhalen
De Geestelijke Verzorging is een vrijplaats, waar cliënten in vertrouwen kunnen
en mogen vertellen door middel van individuele gesprekken en/of het werken
met levensthema’s/levensboek. Aan medewerkers bieden wij scholing op
het gebied van religie, levensbeschouwing en zingeving en in het
ontwikkelen van een ‘antenne’ om zinvragen te herkennen.
Elke eerste vrijdag van de maand
komt de Adviesgroep Ethiek samen.
We luisteren naar de verhalen van
medewerkers en de ethische vragen
die daarin doorklinken.
Je bent van harte welkom om
een keer mee te doen!

Het verhaal van Teun: hoe is het om
oud te worden en te zijn? Wat raak je
kwijt en wat heb je gevonden?
Teun is in september 2019 op
82-jarige leeftijd overleden.

Verhalen worden omgezet in
muziek en zang bij de
Sterrenklanken.
Wil je ook meedoen?
Neem contact met ons op!

Achter ‘t Lichtpunt is een stiltecentrum.
Een rustige plek om jouw verhaal te
laten klinken, een lichtje aan te
steken of naar muziek te luisteren.
Het is elke dag geopend.
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Indrukwekkende verhalen tijdens een
wandeling. Joop vertelt over een fietser die
verongelukte toen er een boom op hem viel.

Elke zondagmorgen om 10.30 uur is er een
viering in ‘t Lichtpunt. En elke eerste zondag
van de maand in de Valkenier. We verbinden
de verhalen uit de Bijbel aan het verhaal van
ons dagelijkse leven. We steken de kaarsen
aan en laten de verhalen klinken van
mensen die wel een lichtje kunnen
gebruiken. Iedereen is welkom.

Soms zijn het verhalen zonder
woorden en gaat het om nabijheid
bieden en aanwezig zijn.
Contactgegevens Geestelijke Verzorgers
José de Groot en Caroline Bezemer
geestelijkeverzorging@abrona.nl
‘t Lichtpunt - Maanlaan 4, Huis ter Heide
www.abrona.nl/nl/locaties/huis-ter-heide/
t-lichtpunt
De Valkenier - Valkenkamp 554, Maarssenbroek
www.abrona.nl/nl/locaties/maarssenbroek/
valkenier
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Trots op je dekbed!
Vanuit de overtuiging dat iedereen met en zonder beperking kwaliteiten en
talenten heeft zijn HandicapNL, Kayori* en Abrona de samenwerking aangegaan om een collectie dekbedovertrekken te ontwikkelen. Dit project is
een oprechte erkenning en waardering voor het werk van kunstenaars met
een beperking.
De collectie eenpersoonsdekbedovertrekken is te koop in diverse winkels
in de Benelux en Duitsland maar ook bij ‘Bij Johannes’ in Zeist.

Martine van Schuppen is 26 jaar
en werkt al 7 jaar in het atelier. Ze
geniet van muziek en dansen. In
haar werk zit veel roze en paars
want dat zijn haar lievelingskleuren. Op de dagen dat Martine niet
op het atelier te vinden is werkt ze
in de bediening ‘Bij Johannes’
Bij het zien van haar dekbed:
”Ik ben er sprakeloos van,
zo mooi!”

Exclusief voor de lezers van het Abrona Magazine is er een beperkte oplage
tweepersoonsdekbedovertrekken beschikbaar waarvan de opbrengst volledig
besteed wordt aan de ontwikkeling van de kunstenaars van het Atelier van
Abrona. Meer informatie lees je op www.vriendenvanabrona.nl/verhalen.

Bij Johannes
Montaubanstraat 84, Zeist
www.bij-johannes.nl
* Kayori is een producent van textiel passend bij een bewuste levensstijl.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bestel hier je dekbedovertrek: vrienden@abrona.nl

Vermeld daarbij het nummer van het gewenste dekbed en het afleveradres.

Afmeting: Lits-jumeaux (240 x 200 cm)
Prijs: €69,95
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Jong talent
Rachel Kempjes

“Ik dacht eerst:
ik doe dit voor
een jaartje en
dan ben ik weg.”
achel Kempjes (19)
vertelt vol enthousiasme
over haar stage-ervaring bij Abrona. Ze
begon in september 2018 als stagiaire
op Zuiderbreedte. De zus van haar
beste vriend werkte al bij Abrona. Zo
kon Rachel een dagje meelopen en
mocht ze op gesprek komen voor een
stageplek. Rachel vertelt hoe ze de
doelgroep van Abrona ontdekte en
voorlopig nog niet weg wil.
“Ik dacht eerst: ik doe dit voor een
jaartje en dan ben ik weg. Maar het
voelde bij locatie Zuiderbreedte meteen als een warm bad. Mijn collega’s
waren heel betrokken en leefden ook
echt met me mee. Na mijn stage, kon
ik meteen aan de slag als invaller. Nu -

in mijn afstudeerjaar - loop ik stage bij
Koetshuis Neyevelt in De Meern.”
De tijd nemen
“Bij mijn eerste stage (buiten Abrona)
zat ik niet goed op mijn plek. Ik werd,
door flinke onderbezetting, meteen in
het diepe gegooid. Daardoor leerde
ik heel snel mijn eigen weg te vinden,
maar wist ik niet te benoemen waar ik
nou mee bezig was. Bij Abrona mocht
ik dat meteen weer afleren. Ik moest
leren om geduld te hebben, ook met
mijzelf. Als ik zei: “Kom we gaan!” zei
mijn stagebegeleidster Yvonne: “Ho!
Rustig! Je hoeft het niet allemaal
meteen te doen en te kunnen.”
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Een beetje liefde, een beetje regels
“In mijn begeleiding ben ik lief en
begripvol, maar ook streng op momenten dat het moet. Een beetje
liefde, een beetje regels en een beetje
van mijn eigen ik. Cliënten prikken
er zo doorheen als je jezelf niet bent.
Het kost tijd voordat ze je vertrouwen.
Eerst schelden ze je uit, maar na een
jaar leer je ze te Whatsappen en krijg
je een aai over je bol. We zijn allemaal
mensen, iedereen heeft wel eens een
knuffel nodig.”
Leeftijdsgenoten
“Veel cliënten van Zuiderbreedte hebben dezelfde leeftijd als ik. Dat was
soms best lastig, want je hebt toch een
andere positie. Mijn gedachte was:
door hoe ik ben, kun je van mij leren.
Ik ging naast ze staan en liet zien dat
ze mij kunnen vertrouwen. En dan krijg
je er zoveel voor terug. Als je eenmaal
binnen bent, dan ben je ook echt binnen.”

Diversiteit
“Ik hoop dat Abrona haar diversiteit
aan cliënten meer gaat laten zien op
stagemarkten. Het beeld van studenten is nu nog dat mensen met een verstandelijke beperking veel zorg nodig
hebben en dat ze altijd lief zijn. Terwijl
de problematiek juist heel divers is en

het werk echt heel uitdagend is.”
Jong talent
“Na mijn afstuderen, hoop ik van het
jongtalententraject gebruik te maken.
Dan kan ik op verschillende locaties
de cultuur opsnuiven en verschillende
doelgroepen leren kennen. Abrona
heeft zoveel te bieden. Ik vind het fijn
dat ik mezelf verder kan ontwikkelen
door de coaching die ik krijg.”

Abrona investeert in jong
talent. Als starter kan het fijn
zijn om niet meteen in het diepe
gegooid te worden. Daarom
bieden wij een traject aan van
twee jaar waarin je gecoacht
wordt en jezelf verder kunt ontwikkelen. Je krijgt een buddy
op locatie en volgt intervisie
met andere jonge talenten.
Tijdens deze twee jaar werk je
op verschillende locaties, zodat
je kunt ontdekken wat goed bij
jou past.

Koetshuis Nijevelt & appartementen
Haarlerberg
Haarlerberg 56, De Meern
www.abrona.nl/nl/locaties/de-meern/
koetshuis-nijevelt-appartementenhaarlerberg
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Krijg je te veel
of te weinig
informatie?

Is de informatie
goed te
begrijpen?

Komt de
informatie bij
jou aan?

Welke manier
past bij jou?

Begrijpen wij
elkaar?
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Begrijpelijke informatie aan cliënten
Wil een cliënt zelf beslissingen nemen, dan is goede informatie
essentieel. Abrona hertaalt zoveel mogelijk informatie die belangrijk is
voor de cliënt zodat de cliënt deze informatie begrijpt. Deze hertalingen
zijn nu vaak in de vorm van een korte tekst met pictogrammen. Er zijn
veel meer manieren om informatie te delen. In tekstvorm, in luistervorm
of als foto en film. Via de post of digitaal. Maar wat wil de cliënt zelf en
wat past het beste bij hem of haar?
In de ‘Denktank Informeren met en voor cliënten’ bespreken cliënten en
medewerkers elke maand de communicatie met cliënten. Zijn de gemaakte
hertalingen begrijpelijk genoeg? Kan de informatie op meer manieren
worden aangeboden? Hoe wordt de informatie gedeeld met cliënten? Op
deze manier werken cliënten en medewerkers samen aan begrijpelijke
informatie voor cliënten.
Meer informatie: melanie.schenning@abrona.nl en
jonneke.van.ommen@abrona.nl
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Juweeltje van een werkplek
Jonge moeder & boerin Marije vertelt hoe zij
werk en privé combineert

Mijn naam is Marije Hoogerbrugge, ik ben getrouwd,
moeder van een zoontje van
4 en een dochter van 2 en
binnenkort verwachten wij
ons derde kindje. Onlangs
zijn we verhuisd vanuit de
Meije naar een boerderij in
Nieuwer Ter Aa. Mijn man
werkt op de boerderij en
ik twee dagen bij Abrona
Kunst en Koffie in
Kockengen.
Kennismaking met Abrona
Tijdens mijn opleiding heb ik twee
stages gelopen bij Abrona. Hierna ben
ik bij Stichting Philadelphia terecht
gekomen. Toen er een vacature op een
dagbestedingsgroep bij Abrona voorbijkwam, heb ik snel gesolliciteerd.
Ook heb ik een poosje als Persoonlijk
Ondersteuner op een woongroep gewerkt voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Na de geboorte van
mijn zoon bleken het moederschap, de
boerderij en de onregelmatige diensten moeilijk te combineren. Dus toen
er een vacature bij Kunst en Koffie
vrijkwam was de keuze snel gemaakt.
Kunst en Koffie
We maken bij Kunst en Koffie bijna
alles zelf, van gebak tot soep en van
verse koekjes tot de lunchgerechten.

De cliënten kunnen in principe alles zelf, ze hebben mij alleen nodig
om dingen te structureren, nieuwe
vaardigheden aan te leren (d.m.v.
een horecatraining) en om het werkklimaat goed te houden. Samen met
de cliënten gaan we ook op zoek naar
een werkplek buiten Kunst en Koffie.
Zo werkt een cliënt 1 dagdeel bij de
kapper. Uiteraard bieden wij begeleiding als dat nodig is. Daarnaast ben ik
verantwoordelijk voor alles wat bij een
lunchroom komt kijken zoals inkoop,
onderhoud van apparatuur, reserveringen en promotie.
Juweeltje van een werkplek
Wat ik heel bijzonder vind, is hoe
iedereen met elkaar meeleeft. Het is
een positieve en afwisselende werkplek en daar zorgen we met elkaar
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voor. Er wordt regelmatig gevraagd
hoe het met me gaat en hoe mijn
weekend was. Vorig jaar is er een cliënt
van Kunst en Koffie getrouwd. We zijn
met elkaar naar de bruiloft geweest.
Het geluk dat van die dag afstraalde
was onbetaalbaar.
Ik hoop dat werkplekken zoals bij
Kunst en Koffie blijven bestaan voor
onze doelgroep. Een plek waar iedereen welkom is, waar je jezelf kunt zijn
met de mogelijkheden om je te kunnen
blijven ontwikkelen.

CliniClown
“Later wanneer ik groot ben…” zou ik
heel graag een opleiding gaan volgen.
Ik vind studeren namelijk super leuk
om te doen, dus ik zou me graag nog
eens in een nieuwe studie verdiepen.
Wat die studie precies moet zijn,
wisselt nog wel eens.
Daarnaast zou ik heel graag CliniClown
willen worden. Dit wil ik al vanaf mijn
12de. Ik ben ook al wel eens gaan
kijken, stagelopen e.d. maar toen ik net
klaar was met de opleiding Social Work

“Ik heb een juweeltje
van een werkplek! Het is
zo leuk om te werken
met jonge mensen die
leergierig zijn.
De afwisseling maakt
het werk extra
uitdagend”.
Werk en Privé
Ik denk dat het voor elke moeder lastig
is om een jong gezin met werk te combineren. Het wonen op een boerderij
zorgt ervoor dat er altijd wat te doen
is. Doordat mijn man veel op de
boerderij werkt en vanaf vijf uur
s ’ochtends al bezig is met het melken
van de koeien, komt de zorg voor de
kinderen grotendeels op mij neer. Dat
was voor mij de reden om een dag
minder te gaan werken. Het voordeel
van een man rondom huis is wel dat we
elkaar regelmatig zien en veel tijd met
het gezin door kunnen brengen.

vond ik mezelf nog te jong om dit te
doen. Als ik meer levenservaring heb
denk ik dat ik geschikter zou zijn voor
het werk. Ik ben nu pas 31 en heb nog
bijna 40 werkjaren voor mij liggen, dus
er is nog tijd zat om nieuwe carrièrekansen te pakken.

Kunst en Koffie
Nieuwstraat 12, Kockengen
www.abrona.nl/nl/locaties/kockengen/
kunst-en-koffie
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Metamorfose voor BraZZerie &
Bakkerij Abrona

BraZZerie & Bakkerij Abrona heeft in
2019 een metamorfose ondergaan. Na
een verbouwing van vier maanden heropende de BraZZerie & Bakkerij begin
mei feestelijk haar deuren. De nieuwe
BraZZerie is moderner en duurzamer
dan voorheen. Ook heeft de Bakkerij
een belangrijke rol gekregen.
Duurzaamheid
In de keuken wordt steeds meer gewerkt met verse, duurzaam geproduceerde producten. Met de hulp van
buurtbewoners teelt de BraZZerie
biologische groenten in haar eigen
moestuin en er worden zoveel mogelijk
streekproducten gebruikt.
Ruim baan voor de medewerkers
De medewerkers van Abrona hebben
een verstandelijke beperking of een
afstand tot de arbeidsmarkt om een
andere reden. Zij worden in de BraZZerie & Bakkerij begeleid door vakmensen zoals een kok en een bakker.
Dankzij de vernieuwing kan Abrona

deze medewerkers meer kansen bieden in hun leerwerktraject. Het uiteindelijke doel is dat medewerkers zich
ontwikkelen, zodat ze zelfstandiger
worden en waar mogelijk naar een
betaalde baan doorgroeien.
De bakkerij
De bakkerij speelt ook een grote rol in
de verandering. Er zijn vijftien beschikbare leer-werkplekken waar medewerkers het bakkers- en patisserievak leren
onder begeleiding van professionele
banketbakkers. De verse broden, koekjes, zoutjes en taarten worden verkocht
in de BraZZerie en kunnen sinds kort
ook besteld worden door particulieren
en bedrijven.
Kom je ook een kijkje nemen? Je bent
van harte welkom!
BraZZerie & Bakkerij Abrona
Haarlerberg 56 C De Meern
www.brazzerieabrona.nl
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Het Nachtdienstteam stelt zich voor

“Veilig slapen, dat wil toch iedereen”
In onze visie op de nachtzorg staat dat
de zorg zo ingericht moet zijn, dat cliënten ongestoord kunnen slapen. Daarom
zetten wij ons in voor een veilige nachtrust.
Per nacht zijn we met vijf man sterk
aanwezig op het terrein van Sterrenberg in Huis ter Heide. Vier van onze
teamleden lopen rondes en houden
zich bezig met de praktische zorg van
bewoners zoals die beschreven staat in
het ondersteuningsplan.

Een teamlid zit op de uitluisterpost en
houdt door middel van geluidsapparatuur en monitorschermen geluiden, oproepen, deurcontacten en belmatten in
de gaten. Hierdoor signaleren we of er
ergens hulp nodig is. In Huis ter Heide,
maar ook daarbuiten.
De medewerker meldt de oproepen via
een portofoon aan de andere teamleden, die zo snel als kan naar de hulp-

behoevende cliënt gaan. Ondertussen
onderhoudt de uitluistermedewerker
contact met de betreffende cliënt en
stelt deze gerust door te vertellen dat
er medewerkers onderweg zijn. Deze
methode neemt veel spanningen weg.
Domotica
De technische mogelijkheden worden
“domotica” genoemd. De domotica
kan aangepast worden zodat sommige
geluidssignalen sneller doorkomen en
wij als nachtdienst sneller bepaalde
meldingen ontvangen. Dat kan nodig
zijn bij ziekte of calamiteiten.
Naast uitluisterapparatuur zijn er ook
camera’s op de gangen van sommige
woongroepen. Soms wordt er een
camera ingezet om een cliënt te observeren. Dit wordt uitsluitend met toestemming van cliënt en verantwoordelijken gedaan.

We houden open nachten.
Ben je geïnteresseerd?
NachtdienstenSterrenberg@abrona.nl
en vermeld daarbij ‘open nachten’.
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De
bloemetjes
buiten
zetten
Heb je het al gezien? De wijk
Sterrenberg in Huis ter Heide
staat vol met beschilderde
bloembakken. Buurtbewoonster
Petra Teeuwen kwam met het
plan om de bloembakken op te
vrolijken. “Ik kwam op het idee
door de kunstwerken van
vogels die aan de gevels hangen
op de Planetenlaan. Ik vind dat

er meer kunst van de cliënten in
de wijk terug mag komen.
Zodoende ontstond het idee om
de bloembakken op te vrolijken.”
Wijkcoach Harm Beishuizen
wist meteen wie hij voor dit
plan moest vragen: de Ateliers
in de Kosmos. Tim, een van de
begeleiders, vertelt: “Er zijn drie
kunstenaars bezig met het beschilderen van de bakken: Tanja,
Sybelle en Ervinda.

45
Ze bedenken de ontwerpen helemaal zelf en zijn vervolgens 2 tot
4 weken aan het werk.”
“Het eindresultaat is heel divers:
van vrolijke bloemen tot een
prachtige dag en nacht op de savanne. Elke kunstenaar heeft zo
zijn eigen stijl. Het levert leuke
reacties van buurtbewoners op.
Het frist en vrolijkt de wijk op.
Ons doel is om uiteindelijk alle
bloembakken in de wijk te
beschilderen.”

2 jaar geleden kwam ik voor het
eerst op de ateliers in Huis ter
Heide. Ik woon zelfstandig en
zocht dagbesteding. Ik vond het
erg spannend in het begin, maar
al snel voelde ik mij er thuis. Ik
had onder andere straatvrees.
Door te werken ben ik uit mijn
isolement gekomen.

Kunstenaar
uitgelicht

Het maakt mij blij dat ik hier
kan schilderen en inspiratie op
kan doen. Ik leer veel technieken en kennis van materiaal
en gereedschappen.
Binnenkort ga ik naar Den Haag
verhuizen. Samen met mijn
begeleider van het atelier hebben we al een soortgelijk atelier
gevonden in Den Haag waar
plek voor mij is. Ik kan de kennis
meenemen die ik hier heb
geleerd en me nog verder ontwikkelen.
Mijn droom is om ooit zelfstandig kunstenaar te worden.
Sybelle Gerritse

In de ateliers van Abrona
ontwikkelen cliënten zich tot
ware kunstenaars.
www.abrona-ateliers.nl
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Samenwerking met
Hogeschool Utrecht
Abrona werkt regelmatig samen met Hogeschool Utrecht.
We hebben drie samenwerkingsprojecten voor je uitgelicht.
Gemengd Wonen heeft toekomst
Hogeschool Utrecht heeft een groot
onderzoek gedaan naar de succesformule van Gemengd Wonen. Locatie
De Biltse Grift was een van de deelnemers. Er wonen twee studenten
samen met de cliënten in een studentenhuissetting. Het onderzoek werd
afgesloten met een boeiende conferentie op de Hogeschool.

Gastles van een ervaringsdeskundige
Abrona en HU werken regelmatig
samen aan leuke gastlessen. Zo verBuurten
Het project Buurten is een samenwerking tussen Abrona, Hogeschool
Utrecht en Academie van de Stad. 43
Studenten Social Work dragen op verschillende locaties van Abrona bij aan
mooie verbindingen in de buurt.

telde ervaringsdeskundige Alexander
aan studenten over zijn leven met
autisme. Alexander zegt zelf over de
gastles: “Ik ben weer een ervaring
rijker. Ik heb nog nooit eerder een
gastles gegeven. Het is fijn dat ik
serieus genomen word en dat er
gekeken wordt naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen”.
De studenten vonden het van grote
meerwaarde om les te krijgen van
een ervaringsdeskundige en dus
komt Alexander gewoon nog
een keer.
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De Abrona cadeaubon
Leuk om te geven en om te krijgen!

In
verschillende
bedragen
verkrijgbaar!

Verkoop- & inleveradressen zijn:
Bij Johannes

Kunst en Koffie

NUdoen!

Montaubanstraat 84
3701 HX Zeist

Nieuwstraat 12
3628 AC Kockengen

Meulmansweg 27
3441 AT Woerden

BraZZerie & Bakkerij
Abrona

MOOI… van Abrona

’t Lichtpunt

Haarlerberg 56C
3453 RG De Meern

Hotel Restaurant Abrona
Broeckerstraat 20
3421 BL Oudewater

Burchtpoort 2
3452 MD Vleuten

Maanlaan 4
3712 XJ Huis ter Heide
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