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We zijn alweer een paar keer bij elkaar ge-

weest. Bijgepraat over wat er allemaal ge-

beurt, wat er gaande is en wat er nog op de 

stapel ligt. We zijn er erg positief over! 

Wat nog leuker is om te vertellen: We gaan 

bezig met het organiseren van een cliënten-

uitje!!! Hoe, wat en wanneer krijgen jullie 

zo snel mogelijk te horen.  

 

Als jullie ideeën hebben,  

stop het in de brievenbus van  

de cliëntenraad! Deze vind je op de dagbe-

steding ter hoogte van de creatief afdeling.  

Van links naar rechts:  

De dames: Annet, Brigit, Angelique, Manna en Manon 

De heren: Henri en Derk 

In deze nieuwsbrief hebben we het volgende aanbod voor jullie: 

 De nieuwe cliëntenraad 

 Interviews met mantelzorgers bij HIER 

 Cliënttevredenheidonderzoek 2021 

 Een heerlijk lente recept met asperges 

 HIER helpt bij leegruimen! 

 Ervaar een dag op de werkplaats 
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In dit interview wordt Ada geïnterviewd door Nicolien. Ada is mantelzorger voor 
haar broer. 

Hoe kwam je in aanmerking als mantelzorger? 
Mijn broer heeft een lichamelijke en geestelijke beperking. Hij woont in  een 
instelling voor begeleid wonen. 

Op dit moment ben ik het aanspreekpunt in onze familie. De samenwerking met 
de instelling is prima, zodat hij de optimale zorg en aandacht krijgt. Deze komen 
ten goede van het welzijn van mijn broer.  

Is mantelzorger zijn pittig en is het te combineren met jouw werk, hobby of 
sport? 
Mijn broer krijgt alle zorg en aandacht die hij nodig heeft, maar mocht het 
nodig zijn sta ik altijd met raad en daad voor hem klaar. Bijvoorbeeld voor het 
begeleiden bij een doktersbezoek of andere afspraken.  

Verder ben ik het aanspreekpunt voor familie en instellingen. Zorg ik voor bezoek 
bij ziekhuisopname, praktische zaken zoals boodschappen doen en kleding kopen. 

Heel erg belangrijk is natuurlijk ook om hem regelmatig een bezoekje te bren-
gen, te bellen, een spelletje te doen, wandelen of een luisterend oor te zijn voor 
wat hem allemaal bezig houd. 

lk probeer altijd de balans te vinden ,maar mijn broer gaat altijd voor werk, hobby 
of sport.    

Voel je dankbaarheid dat je dit vrijwillig doet? 
Ik ben heel dankbaar dat ik dit voor hem kan doen, wat ik eigenlijk vanzelfspre-
kend vind. Mijn broer laat me altijd weten dat hij dankbaar is dat hij op me kan 
rekenen kan als hij me nodig heeft en dat vind ik heel mooi. · 
 

 Hoe reageert de maatschappij dat je dit doet? 
Je moet altijd bereikbaar zijn en prioriteiten stellen, dat is niet altijd even makke-
lijk, maar bij enige uitleg hebben mensen er alle begrip en waardering voor. 
 

Wat zijn de voor- en nadelen van mantelzorg zijn voor jezelf? 

 
Het nadeel is dat je niet altijd zo maar iets kunt afspreken, bv op vakantie gaan. 
 

Hoe zie je de taken van de mantelzorger in de toekomst? 
Er zal steeds meer van mantelzorgers worden gevraagd, de bureaucratie wordt 
meer. Er wordt  flink bezuinigd op de zorg die  mensen hard nodig hebben.  
Dat vind ik jammer. Mantelzorgers kunnen met een klein gebaar iets groots bete-
kenen voor mensen.   
Mantelzorgers zijn dan ook onmisbaar en onbetaalbaar, dat was, is en zal altijd zo 
blijven! 

Wat betekent  
mantelzorg nou  
eigenlijk? 
 
Als je  regelmatig een familielid, vriend 
of buurman met een ziekte of  
beperking verzorgt, en die persoon kan 
daardoor (in sommige gevallen) thuis 
blijven wonen. Dan geef je mantelzorg.  

Mantelzorg is meer dan alleen de alledaagse 

zorg voor elkaar. Je bent mantelzorger als je 

iemand lange tijd - onbetaald - veel zorg 

geeft. Deze zorg is meer dan je normaal  

gesproken van elkaar kunt verwachten. 

Dankzij deze zorg is minder of geen thuis-

zorg nodig. 
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Hoe kwam je in aanraking als mantelzorger? 
Doordat mijn man steeds meer hulp nodig had. Het ge-
beurt niet ineens, maar beetje bij beetje… Je hebt zoiets 
van ‘het kan wel’, tot het soms een beetje boven je hoofd 
groeit. 
  
Is het zijn van mantelzorger pittig?? Je werk, hobby’s, 
sport en huishouden gaan ook gewoon door? 
Alles loopt door, zo ook de zorg. Dan is het soms moeilijk 
te combineren met het huishouden en het werk zelf. Ik 
heb geluk dat we van het beheer iemand mogen inhuren 
voor 2 uur in de week, voor de beneden boel. Ik vind dat 
de zorg voor Eddy voorgaat.  
 
Voel je je dankbaar, dat je dit vrijwillig doet? 
Ik voel zeker dankbaarheid als ik dit doe. Als wij weer  
terugkomen van bijvoorbeeld een doktersbezoek zal hij 
zeggen: ‘fijn dat je meegegaan bent’. Of hij geeft mij een 
dikke knuffel. 
 
 
 

 

Hoe reageert de maatschappij? Dat je dit vrijwillig 
doet? 
Om het netjes te zeggen, ik heb daar lak aan. Eerst  
mijn man, anderen en dan ik. Dit betekent dat ik zelf 
soms in de knel kom, maar dat lossen we dan wel weer 
op. Soms een huilbui, maar dan kan ik er weer tegen 
aan.  
 
Wat zijn de voor– en nadelen van het mantelzorger 
zijn? 
Het grootste voordeel is dat alles dan loopt zoals het 
lopen moet. Ik zie mijn man opbloeien en dat doet mij 
goed.  In mijn geval, niet enkel mijn man, maar bij  
iedereen die ik help.  
 
Het nadeel is dat ik soms een beetje tijd voor mezelf 
zou willen hebben. Dat ik me geen zorgen hoef te  
maken, en gewoon een vrouw van mijn leeftijd kan zijn, 
zonder problemen. Verder wordt er soms misbruik van 
gemaakt. 
 
Hoe zie je het verzorgen in de toekomst? 
De toekomst houdt voor mij in: Proberen de ballen 
hoog te houden, soms met een lach en soms met een 
traan. Het samen oud worden in goede, maar ook 
slechte tijden. Het is, en zal niet altijd makkelijk zijn. 
Daarbij heb ik HIER Zorg, die dan ff zegt:  
Denk aan jezelf.   

Els wordt door Nicolien geïnterviewd  

over het zijn van mantelzorgster. Els is 

mantelzorger voor haar man.  
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CLIËNTTEVREDENHEID-  

ONDERZOEK 2021 

In november 2021 hebben jullie het  

cliënttevredenheidonderzoek ingevuld.  

Hiernaast zie je de resultaten hiervan. 

251 van de 343 cliënten heeft de 

enquête ingevuld. HIER is heel blij met alle 

positieve reacties.  

De minder positieve ervaringen die uit de 

enquête zijn gekomen, worden  natuurlijk 

meegenomen om HIER nog beter, leuker en 

gezelliger te maken!  

We zijn erg blij en supertrots dat HIER al 

sinds 2019 een  9+ organisatie is! 

 

NIEUW BIJ HIER! 

HIER groeit door! HIER vind het belangrijk dat jong 
talent zich kan ontwikkelen. Zo ook voor BBL-
studenten. Dat zijn studenten die 1 dag in de week 
naar school gaan, en de rest van de week aan het 
werk zijn. Zo ook Mayren en Odette, die allebei een 
BBL-opleiding volgen.  
 
HIERonder de nieuwe talenten van februari en 
maart: 
 
In de maand februari zijn begonnen: 

 Evie Leuverink; Stagiaire 

 Arjan Rouwhorst; Trajectbegeleider 

 Melanie Westhoff; Trajectbegeleider 
 
In de maand maart beginnen: 

 Elvira Simons; Trajectbegeleider 

 Jessica Te Kortschot; Trajectbegeleider 
 
Hun informatie met uitleg over zichzelf hangen op het 
mededelingen bord. 
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Instructies: 

1. Schil de asperges en kook deze in ongeveer 10 minuten gaar 

2. Haal ze uit water en snij ze in kleinere stukken. Het water kun je 

gebruiken om de pasta in te koken 

3. Verhit de pan in een grote olie. Bak de gesnipperde ui tot deze 

glazig is. Voeg de knoflook en de gesneden asperges toe 

4. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking 

5. Klop ondertussen de eieren los en meng deze met de  

Parmezaanse kaas en een beetje zout en peper.  

6. Giet de pasta af, maar bewaar het water! Doe de pasta bij het 

aspergemengsel in de warme pan en zet het vuur extreem laag. 

7. Giet het eimengsel over de hete pasta en roer deze goed door 

elkaar heen. Voeg lepel voor lepel het pastawater toe, totdat er 

een romige saus ontstaat. 

8. Maak de pasta af met extra Parmezaanse kaas en vers gemalen  

peper 

 

 

 

 

 

HIER helpt bij  

leegruimen! 

 
Het leeghalen van het Werkgeversplein gebouw te 
Winterswijk is succesvol verlopen. 

Met twee dagen van inzet van zowel cliënten als 
begeleiding en het bedrijf It’s All About Christmas 
uit Groenlo. (Van de kerstpakketten). De kantoor-
spullen bestaat uit archiefkasten, ladekasten voor 
onder het bureau, kapstokken, tafels en bureaus en 
stoelen. Het laadvolume was zeven vrachtwagens 
vol. Ook een aantal fietsen en kerstspullen hoorden 
bij de inventaris. 

De grote verdieping boven werd met behulp van de 
lift leeggehaald. Er was genoeg koffie, thee en soep 
aanwezig, en we hebben ook lol gemaakt! 

Het was een relatief onbekende klus door de 

grootte ervan. Wel hebben we natuurlijk ervaring 

met verhuizen. De spullen zijn bedoeld voor men-

sen die ze nodig hebben. De opslag is in Groenlo. 

We waren zeer tevreden toen het klaar was. We 

hopen dan ook dat de spullen veel mensen blij  

kunnen maken.  

(zie de foto’s hieronder) 

 

RECEPT: 

Tagliatelle carbonara met asperges 

Geschikt voor:4 personen 

 

 300 gr tagliatelle (of een 

andere pasta naar keuze)  

 2 eieren 

 400  gram (of 500 gram, 

omdat ze zo lekker zijn!) 

 50 gram Parmezaanse 

kaas 

 1 ui fijngesneden 

 

 

 1 teentje knoflook 

 Olie 

 Peper en zout 

Extra opties om toe te voegen: 

Uitgebakken spekjes, pancetta  

of bacon! Hmm..  
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Om half elf is de eerste pauze, het is een beetje traditie om al even 
voor half elf naar de koffie automaat te lopen. Daarna werken we 

door tot twaalf uur en hebben we een uur lunchtijd! Er is dan uitge-
breid gekookt. Door cliënten van de catering. Voor mensen die de 

hele dag werken is er tot twee euro eten te bestellen. De werkers van 
de werkplaats krijgen ook het eerste het eten dat ze willen. 
 
De begeleiders houden de aanwezigen bij, de gewerkte uren per per-
soon. Doen verslag hoe de werkuren van een cliënt zijn verlopen en 
hebben contact met verschillende  bedrijven over de orders.  
Ook houden zij de financiën bij. 
 
S ’middags is er vaak een andere groep die met onze taxi naar HIER is 
gebracht. De begeleiding houd bij hoe het met de mensen gaat. 
 
Ook word er meegezongen en gelachen. Humor en grapjes zijn een 
leuke afwisseling in de dag. Er is twee keer per dag corvee, zo houden 
we de werkplak netjes.  Om vier uur eindigt de werkdag.  

 
Verder kan ik alleen nog schrijven: Kom, ervaar, en maak je  
toekomstdromen waar! 
 

 

              

 EEN DAG OP DE WERKPLAATS! 

Voor negen uur vanmorgen, is de werkplaats stil. We werken in de 
werkplaats met verschillende orders van veel bedrijven. Dit is het 
ideale moment om het werk geordend en gestructureerd, bij en op 
de tafels te zetten. 
Wanneer de werklieden dan om negen uur beginnen, kan er zonder 
problemen gestart worden. 
Met elke werkbehoefte van cliënten of werklieden kan rekening 
gehouden worden. Zo zijn er stille rustige plekken, kun je samen-
werken aan een tafel van vier of vijf, of zit je tegenover elkaar. 
Tijdens de werkzaamheden, gaat het er vaak gezellig aan toe.  
De muziek die te horen is in de werkplaats, bestaat uit allerlei stro-
mingen. Van jaren tachtig, tot Nederlandse muziek en van jazz tot 
house. 
Iedereen werkt op een andere manier en dat is zeker geen pro-
bleem! Ook wanneer het even teveel is, lopen sommigen even naar 
buiten voor een praatje, of om even een “ongezonde gewoonte in 
stand houden” het roken. Of niet teveel, maar gewoon even wat 
anders.  
 
Door te werken op de werkplaats kun je op een positieve manier 
leren om te gaan met werkritme, aanpakken en doorwerken. Om zo 
misschien in reguliere arbeid terecht te komen. Ook voor mensen 
bij wie dit niet lukt, is de werkplaats een goede plek. Vooral voor 
structuur en ritme. 
 
Wanneer om negen uur de tafels bezet raken en de muziek aangaat 
komen ook de gesprekken los! Humor en koetjes en kalfjes, maar 
ook serieuze thema’s komen aan bod. We zitten immers niet voor 
niets in de werkplaats. 
 
De begeleiders leggen het werk uit. En wanneer het hard gaat, 
springen ze bij om te bevoorraden. Tussendoor gaan er ook werklie-
den even sporten of wandelen, altijd beter dan roken!  
 
Na een tijdje lijkt de pauze naderbij te komen, dit word vaak be-
noemd. Bij een grote order gebeurd het weleens dat we er te laat 
aan beginnen, dit gebeurd niet vaak. We doen dan met zijn allen 
ons best, om toch zoveel mogelijk af te krijgen. Onze vrachtwagen, 
een bus met een grote laadruimte, brengt de bewerkte spullen  
terug of haalt deze op. 
 
We brengen stickers aan, vaak met barcode of merknaam op bij-
voorbeeld borstels. We vouwen en plakken dozen, we tellen en 
pakken in, in plastic zakjes. Of we bewerken een product zodat die 
fraai is afgewerkt. Ook maken we bezems steviger door een ijzeren 
steun te bevestigen. We vullen flesjes en pakken ook papier in. 
 
 
 

Een grapje van John tussendoor! 

Er staan 2 mensen, in het midden van hun 

ligt een sloot. 

De een vraagt aan de ander: hoe kom ik aan 

de overkant van de sloot? 

De andere zegt: hoezo dan? Daar ben je toch 

al? 


