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Berichtje van de cliëntenraad 

Wij van de cliëntenraad willen jullie op de hoogte houden over wat 

we doen en waar we staan. Ten eerste: We zijn er voor jullie, dus 

als we wat voor jullie kunnen betekenen, trek dan gerust één van 

ons aan de jas! We bespreken dingen die jullie aangaan.  

Jullie kunnen de cliëntenraad nu ook ideeën of vragen stellen 
 via de mail.  

Dit kan naar het emailadres: clientenraad@hierzorg.nl.  
 

Uiteraard kun je ook nog steeds gebruik maken van de ideeënbus! 
Als laatste: Wij hopen jullie ook te zien bij de algemene  

cliëntenvergadering! Op de laatste pagina vind je hier meer  
informatie over! 

Hey bezig bijtje! 

Dit leuke lente-werkje  is 

gemaakt door Yvonne op 

de creatief! Het hout is in 

de vorm gezaagd op de 

houtwerkplaats. 

Vind jij het ook leuk om 

als een bezige bij aan dit 

kunstwerk te werken? 

Geef dan een seintje bij 

de creatief.  

TOP Films over, of met mensen met een  
psychiatrische problematiek. Omdat films tot de  
verbeelding spreken en helpen stigma en allerlei 
vooroordelen uit de lucht te halen.  
Jeroen heeft deze lijst samengesteld. Hierdoor leer je 
bijvoorbeeld ook dat iedereen er mee te maken kan 
krijgen.  
 
En dat er echt wel een mooi leven te leven is,  
ondanks de symptomen en de bijwerkingen van  
medicatie. 

De volgende 11 films en documentaires heeft Jeroen 
voor jullie op een rijtje gezet. Dit wil niet zeggen dat 
nummer 1 de mooiste is.  
Dit is voor eenieder verschillend. 

1 Forest Gump 
2 A Beautiful Mind 
3 One flew over the cuckoo’s nest 
4 Loving Vincent 
5 Herman Brood, Wild Romance 
6 Bloed Zweet en Tranen, Andre Hazes 
7 It’s Kind of Funny Story 
8 Antwone Fischer 
9 Tygo in de Psychiatrie 
10 Amy 
11 Brain on fire 
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Een trouwe deelnemer van de dagbesteding is overleden. 

HIER heeft een  

prachtige kaart van de familie mogen ontvangen.  

Hieronder de tekst: 

Bedankt voor de goede en gezellige jaren die mijn vrouw en 

onze moeder, bij HIER is geweest. Jullie boden haar aandacht, 

(her) kenning  en structuur in de week. 

Mooi hoe jullie haar in beweging wisten te krijgen, en wegwijs 

te maken op de computer en de app! 

Vele creatieve workshops heeft ze gevolgd en ook de  

vrouwenavonden vond ze geweldig! 

Maar bovenal voelde ze zich thuis bij jullie! 

Heel veel dank daarvoor! 

Een dag met Joke, want hoe brengt Joke de dag  

door HIER? 

Zoals jullie zien, houdt Joke van actie, ze beweegt  

zich graag tussen allerlei acties. Neemt veel telefoontjes aan en helpt 

graag iedereen tegelijk. Ook het aansturen en coördineren van cliën-

ten en andere bezigheden kan ze goed. Maar hoe gaat dat nou, zo’n 

dag? Nou dat heeft Jeroen haar gevraagd, en binnen een halve mi-

nuut had ze alles benoemd. Netjes op volgorde en op een duidelijke 

manier. 

8:05 loopt Joke naar binnen,  vaak neemt ze gelijk de post en de 

krant mee. Gelijk even de afwasmachine aanzetten en -of uitpakken. 

Het controleren van de bar, of het netjes is en dan alles klaarzetten.  

Dan de stoelen netjes neerzetten, kijken of er niet teveel zand ligt, en 

de inloop er netjes uitziet. 

De telefoon word aangezet, en de eerste afmeldingen komen binnen 

en natuurlijk ook allerlei vragen. Tegelijk kijken of er mensen uit de 

taxi planning gehaald moeten worden. 

Boodschappenlijst maken en een takenlijst voor de catering, dan kun-

nen de boodschappen gedaan worden voor de lunch. 

Ondertussen wordt de computer gestart, mails en administratie, kas 

bijhouden. Vragen van cliënten beantwoorden, afspraken bijhouden. 

Ook collega’s van Joke hebben hulp nodig.  

Joke is ook een vrouw die huishoudelijke taken niet schuwt, ze waakt 

en bewaakt over ons. Door haar persoonlijkheid voelen velen zich 

veilig bij haar. 

Het is zo 12:00 uur, dan word de lunch uitgeserveerd. S ’middags 

begint de voorbereiding van de volgende dag al. 

Warme maaltijden worden intussen gekookt, dan het rapporteren en 

verslagen maken, taxi planning uitprinten. Contact met de werk-

plaats. 

Als gastvrouw nieuwe mensen ontvangen voor een afspraak. Even 

een kopje koffie en laten weten dat de afspraak er is. Nieuwe cliën-

ten inplannen.  

Deze taken lopen door elkaar en kunnen hectisch zijn zegt Joke. Ze 

wil voor iedereen tijd maken. Bij Joke achter de balie staat een kruk-

je. Hierop kunnen collega’s en cliënten plaatsnemen voor de meest 

uiteenlopende zaken. 

Het oplossen van conflicten, menu’s bedenken en overzicht houden 

zijn ook voorkomende taken. 

Ook trajecten begeleiden vind Joke leuk. En zo zien we haar weleens 

even weg gaan van de balie naar de auto. 

Kortom vraag het Joke! Zoals jullie weten is iedereen van betekenis 

en Joke helpt ons allemaal graag verder. 

Van dansen in de regen, tot dromen 

aan de zee 

en liters tranen droeg je jarenlang mee 

Van het lachen in de zon, tot fietsen 

met tegenwind  

en het vrij voelen als kind 

Van het avontuur dat tegemoet lacht 

tot de regenboog die schijnt in al zijn pracht 

en de sluierbewolking als zijden zo zacht 

Van emoties in honderd lagen 

en kijkend naar de horizon, zoveel vragen 

Onbeantwoord als de lucht zo grijs 

met de geur van vuur en gevoel van brekend ijs 

onder je voeten als angst regeert 

en het leven je wijze lessen leert 

Dartelen als een blad in de wind 

en waarin je bij jezelf vertrouwen vind 

Omdat wat er was niet meer is wat je wil 

en bij wat je wil sta je niet vaak stil 

Als verleden de toekomst inhaalt 

en de werkelijkheid plots indaalt 

In het leven in al zijn dynamiek 

ben jij fantastisch en uniek 

Ingestuurd door Izo 
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3.Heb je het gevoel dat je een stukje jeugd hebt gemist? Kijk je 
daardoor anders naar je ouders? 
Achteraf weet ik dat mijn jeugd me is afgenomen, en mijn 
schooljaren erg zwaar zijn geweest, maar dit is achteraf. 
Toch kijk ik niet anders naar mijn ouders, zij hebben gehandeld 
vanuit hun gevoel en de situatie. 
De hulpvoorzieningen waren toen nog niet zoals tegenwoordig. 
  
4. Hoe je nu bent geworden, krijg je daar hulp of begeleiding 
bij? 
Nee, ik krijg daar geen hulp bij. Ik weet ook niet hoe ik daar op 
dit moment hulp voor moet hebben. Ik heb geleerd dat ik niet 
mag vragen om hulp. Maar op het moment dat je niet anders 
meer kunt, vraag je wel die hulp. 
Nu krijg ik wel de hulp met verschillende situaties, al duurt het 
soms wel erg lang. 
 
5. Toen wist je niet beter, maar had je de tijd terug willen  
draaien als het kon? 
Nee, zeker niet. 
Wel hoop ik dat instanties eerder problemen herkennen en dus 
vanuit hun het gesprek aan gaan. Niet overnemen, maar het 
samen doen met het gezin. 
 
6.Hoe zie jij je toekomst? 
Mijn toekomst? Dat weet ik niet goed. Ik heb daar geen idee 
over. 
Mede door andere invloeden zoals trauma’s en verliezen ben ik 
erg veranderd. 
Het enigste wat niet veranderd is, is dat ik nog steeds anderen 
wil helpen met een luisterend oor en schouder. 
 
Geïnterviewd door Nicolien 

Mantelzorger deel 2 
Het vorige artikel over mantelzorgers in de nieuws-
brief van februari, inspireerde een medecliënt. Hij wil 
zijn verhaal vertellen, maar dan wel anoniem. 
  
1 .Wie verzorgde jij als Mantelverzorger? 
Ik werd ± 50 jaar geleden mantelzorger omdat mijn 
vader ziek werd. 
Mede doordat mijn vader geen vertrouwen had in  
andere mensen en al helemaal niet in  
overheidsinstellingen, kreeg ik taken om te doen. 
Dit kwam omdat hij de oorlog heeft meegemaakt, en 
is uitgezonden naar Nederlands Indië, dit heeft hem 
getekend. 
 
Ik verzorgde samen met mijn moeder het gezin met 4 
kinderen. 
Dit deed ik door boodschappen te doen en kleine huis-
houdelijke taken te verrichten. 
Dit was in de begin jaren, later werden de taken  
uitgebreid met het eten klaarmaken en huishouden, 
ook moesten mijn jongere broertjes vaker meehelpen. 
 
Toen mijn beide ouders kanker kregen, nu zo’n 15 jaar 
geleden nam ik de taak van mantelzorg op mij. Dit 
werd me niet gevraagd. Je doet het gewoon. 
  
 2.Voelde je je anders als andere kinderen van jouw 
leeftijd? 
Nee ik voel me niet anders dan andere kinderen. 

Ik deed het, omdat er geen optie was om het niet te 

doen. 

Wel heb ik achteraf geleerd dat dit geen normale  

kindertijd was. 

Ik stond dan ook vaak alleen in mijn strijd, zoals  

pesten en de daarmee samenhangende dingen. 

Ik wilde mijn ouders niet belasten met waar ik mee te 

maken had, ze hadden tenslotte al genoeg aan hun 

hoofd. 

Ook de hulp van school kreeg ik niet, gewoon omdat 

daar geen tijd voor was. 
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PAASKONIJNTJES MAKEN 

HIER!

KNUTSELPAGINA 
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Een interview met Dennis over het 

sporten:  

Hoe bevalt het je? Je wilde graag iets anders doen 

en bent in de zorg gaan werken, nu is de helft van je 

werk sport en de andere helft zorg... 

Erg leuk! Het was een bewuste keuze om de zorgopleiding te 

doen. Sporten is mijn passie, mensen helpen met het verbeteren van 

hun leefstijl! Ik weet wat sporten mentaal en fysiek met je kan doen. 

Sport is een meerwaarde en geeft aanvulling aan een stukje participatie 

en het vergroot de zelfredzaamheid.  

Wat doe je zoal? 

Sport is breed, een doel is beleving, ik wil ervoor zorgen en laten zien dat 

sport-(en) leuk is en de deelnemers laten ervaren wat het met je stem-

ming en gezondheid kan doen. We gaan een lesrooster maken voor de 

deelnemers en zijn aan het inventariseren waar de interesses liggen en 

hopen dan straks op passende lessen en volle groepen. Ons enthousiasme 

willen we graag overbrengen naar de deelnemers. Het bewust worden en 

veranderden van een betere levensstijl is een doel. Ik noem sporten ook 

de bouwstenen naar een stukje geluk en gezondheid. Mijn motto is dan 

ook: Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen, maar wat ik vooral 

belangrijk vind is dat de deelnemers plezier gaan ervaren in het sporten.  

Wat vind je prettig?  

Van sporten krijg je meer zelfvertrouwen, je kunt gezonder en fitter leven 

daardoor. Maar ik vind het vooral belangrijk om deelnemers het naar hun 

zin te maken, Ik ben dan ook niet alleen een trainer maar ook een enter-

trainer :) Er zit een funfactor in mijn werk. Bij een goede sfeer en de juiste 

aanmoediging gaat het sporten ook beter.  

Waar heb je plezier aan? 

Ik word gelukkig omdat ik anderen mag helpen aan een gezondere leef-

stijl. Oh en ik ervaar plezier om andere aan het zweten te krijgen haha…  

Wat zou je anders willen?  

Het sporten moet worden gezien als laagdrempelig, functioneler en meer 

trainingsmogelijkheden (TRX-banden) kunnen worden ingezet, de trai-

ningsruimte gaan we dan ook beter indelen. Wat ik vooral belangrijk vind 

is dat de deelnemers op een verantwoorde manier kunnen trainen..  

Welke sport vind je het leukst?  

Hardlopen, krachttraining en voetballen met zijn zoon.  

Wil je verder nog iets kwijt?  

Ik wil graag iedereen eens uitnodigen om te komen kijken in de sport-

ruimte en om eens te praten over de mogelijkheden bij sportschool HIER. 

Dit zodat ik mijn enthousiasme kan overbrengen. Jullie hoeven niet bang 

te zijn voor de trainers en de sportruimte. Iedereen mag en kan deelne-

men en trainen op zijn of haar niveau. Wees welkom en voel je vrij en 

ervaar het plezier in het sporten.  

Groetjes van Dennis 

Een interview met Mark, over het sporten 
en andere dingen: 

Wat doe je zoal? 
Praatjes houden met mensen, een band creëren en sporten. 
 
Vind je het prettig werk? 
Ja, er is structuur en we doen iets wat thuis niet gebeurd. Ik 
werk om te begeleiden als maatje. Warme sfeer hier. En ik 
draag bij aan gezondheid fysiek welzijn en een mentale bijdra-
ge. 
 
Wat vind je leuk? 
De combinatie van praten en bewegen. Zelf ben ik fanatiek met 
sport, mijn hele leven al. Als een ander ook aan het sporten is 
en doelen behaald, vind ik dat ook heel mooi. En niet te  
fanatiek stimuleren want dan stopt het sporten, samen de 
grens op zoeken en aangeven is ook heel belangrijk. Ik zie wel 
mensen in de sportzaal waar progressie inzit. Wat ik ook leuk 
vond is met kinderen werken. Verder ben ik oprecht geïnteres-
seerd in het sporten bij HIER. Dit is leerzaam en goed voor mijn 
eigen ontwikkeling. Ik leer ook veel van jullie! 
 
Wat zou je anders willen? 
Ik vind het prima zo! 
 
Welke sport vind je het leukst? 
Voetbal en golfen, en ik heb de 
bruine band in Judo. Mijn moeder 
is Nederlands kampioen geweest. 
 
Wil je verder iets kwijt? 
Ik hoop dat er meer mensen zijn 
voor het bewegen, kom met idee-
ën. Ik maak er werk van en ik maak 
sportschema’s voor thuis. 
 
Dikke knuffel van Mark 
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Inkijkje in het leven van Gerda Wokkels 

 

Mijn naam is Gerda, ik ben 25 jaar en samen met mijn man en dochtertje vormen wij een gezin. 

Na een aantal nare gebeurtenissen in mijn jeugd werd mijn angst om de controle te verliezen, steeds groter.  

Helaas verloor ik in 2018 daadwerkelijk de controle en kreeg ik mijn eerste psychose. In dit moment had ik geen 

invloed op mijn denkwijze en handelen. Mijn realiteit was stuk. Mijn vriend was mijn vijand, terwijl hij altijd het 

dichtst bij me stond. Ik vluchtte van huis. Ik werd onderschept door een omstander. Ik was bang en vertrouwde 

niemand. Ik gaf zelfs een foutieve naam op; Gerda Wokkels. Meer informatie durfde ik niet te geven.  

 

Uiteindelijk ben ik weer veilig thuis gekomen en kreeg ik hulp. Maar de angst voor een volgende psychose was 

enorm groot. Wat nou als ik mijn dochter als vijand ga zien? Wat als ik haar gevaar breng? De hulpverlening en 

mijn omgeving was daar niet bang voor, maar mijn angst hiervoor bleef groeien. Ik vertrouwde mezelf niet meer. 

 

Helaas kwam er een 2e psychose. Gelukkig ben ik toen opgenomen en kreeg ik uiteindelijk de juiste medicatie. 

Hiervoor heb ik wel wat wisselingen met medicatie moeten maken, om tot de juiste te komen. Ik voel me daar nu 

prettig bij. Ik heb meer rust en vertrouwen. Het lukt om de angst gedachten te relativeren. Ik weet hoe het is als ik 

niet (de juiste) medicatie slik en ik weet hoe het is als ik wel de juiste medicatie slik.  

Het contact met mijn psychiater is goed. Ik trek op tijd aan de bel als er iets verandert en ik denk actief mee in 

hoe het met mij gaat. Hierdoor heb ik het gevoel een stabiel leven te lijden. 

 

Mijn boodschap aan alle mensen die iets herkennen van mijn verhaal:  

Schaam je niet en trek aan de bel voor hulp. Bij HIER zorg zijn ze wat gewend en helpen ze je. 

Daarnaast helpt het mij nu om de humor van mijn psychoses in te zien. Mijn familie en ik maken er ook grappen 

over. Ze zeggen wel eens ‘Ze hadden toen een film va je moeten maken’. Daar kan ik om lachen en denk dan: 

Je moet er maar wat grappigs van maken! 

In de toekomst zou ik graag, mensen die op dit gebied  

problemen ervaren, willen helpen door mee te denken! 

Lieve groet, 

Gerda Wokkels 

 

Cliëntenvergadering 

Aan alle cliënten van HIER: Wij houden jullie graag op de hoogte! 

De aankomende cliëntenvergadering gaat onder andere over de aanbesteding, het wonen in Borculo en de laatste  

ontwikkelingen. Ben jij benieuwd of heb je vragen? Sluit dan aan bij de inloop op de dagbesteding, op onderstaande  

momenten. Je hoeft je er niet voor op te geven! 

Dinsdagochtend 5 april 11:00—12:00 uur 

Donderdagmiddag  7 april 15:00—16:00 uur 


