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Welkom
Voorwoord door Wendela Hingst,  
de nieuwe bestuurder van Raamwerk

Graag stel ik mij op deze plek aan jullie voor. 
Mijn naam is Wendela Hingst en ik ben sinds  
1 juli de nieuwe bestuurder van Raamwerk.  
Ik ben enorm blij met mijn benoeming en  
kijk er naar uit om de zorg die Raamwerk 
aanbiedt verder te ontwikkelen.

Raamwerk zet kwaliteit van leven en eigen 
regie van de cliënt centraal. Dat vind ik een 
prachtige opdracht die mij raakt en waar ik mij 
graag voor inzet: we willen allemaal een leven 
leiden dat past bij onze eigen persoonlijke 
voorkeuren. Dáár moet het om gaan bij zorg. 

Ik heb veel ervaring als bestuurder in de zorg, 
onder andere in ziekenhuizen. Mooi om nu een 
ander type zorginstelling van binnenuit te leren 
kennen. Er heerst bij Raamwerk een prettige, 
open sfeer en het is voelbaar dat de mede
werkers zich graag inzetten voor de cliënten. 

Mijn eerste indruk van de organisatie is heel 
positief. Ik heb al veel locaties bezocht en 
cliënten mogen ontmoeten. Zo heb ik een  
ijsje gegeten met cliënten op De Hafakker  
en Zeehos en heb ik woningen van cliënten  
in Katwijk en Sassenheim mogen bekijken. 
Ook vind ik het leuk om in restaurant de 
Waterjuffers te kunnen lunchen of mijn auto 
te kunnen laten wassen door cliënten. 

In mijn vrije tijd wandel ik graag in de natuur. 
Regelmatig neem ik dan mijn hondje mee; 
een teckel. 

Omdat ik in de zomerperiode ben gestart  
bij Raamwerk, is het wat rustiger dan in andere 
maanden. Dat geeft me de tijd goed in kaart  
te brengen wat echt belangrijk is. Wat opvalt  
is dat de personele bezetting op sommige 
plekken een aandachtpunt is. Daar ga ik dan 
ook vol toewijding mee aan de slag in de 
komende tijd.

Ik ben nog niet helemaal klaar met mijn rond
gang binnen Raamwerk. Zo hoop ik in de 
komende tijd nog naar Noordwijk en Lisse
te gaan. Misschien komen we elkaar tegen!

Ik kijk ernaar uit.

Wendela Hingst
Bestuurder

Fotografie
Vincent heeft als hobby fotografie.  
Hij woont op de Duinrand en werkt op  
de Zorgboerderij. Dat laatste komt goed 
uit, want Vincent fotografeert graag  
dieren! Maar ook gebouwen en mensen 
weet hij mooi op de foto te zetten. 

Veelzijdig
Vincent is heel veelzijdig. Zo maakte hij foto’s 
van een barbecue en diplomauitreikingen van 
de Academie voor zelfstandigheid. Deze foto’s 
worden soms ook op de Facebookpagina 
van de academie geplaatst. Verschillende 
Duinrandbewoners zette hij ook op de foto. 
Die foto’s hangen nu aan de muur in de 
woning. Ook maakt hij foto’s van woningen  
en dagbestedingslocaties van Raamwerk. 
Deze foto’s staan op de website van Raamwerk. 
Vincent: ‘Zo kunnen mensen die misschien bij 
Raamwerk komen wonen of werken goed zien 
hoe het hier is.’

Een goed team
Begeleidster Ilona regelt de afspraken om 
foto’s te maken en ze rijdt Vincent naar 
afspraken toe. Soms bewerkt ze de foto’s, 
waardoor ze nóg mooier worden. Vincent; 
‘Het is leuk om zo samen te werken, we zijn 
een goed team!’

Mooie camera
Vincent heeft een heel mooie camera en 
oefent graag. Zijn tips voor wie ook mooie 
foto’s wil maken: ‘Vergeet niet je camera goed 
stil te houden, anders worden je foto’s wazig. 
En maak meerdere foto’s, zodat je later kunt 
kiezen welke de mooiste is.’ 

TEKST ESTHER HESSEL   FOTO KATJA PIJNAKER

De hobby van Vincent

Wil jouw woning of 
dagbestedingslocatie ook mooie 
foto’s door Vincent laten maken?  
Vraag je begeleider dan een mail 
te sturen aan Ilona: 
communicatie@hetraamwerk.nl

Wendela met haar teckel Cookie



Amanda

Bianca
Ginger

‘ Wees jezelf  
bij Raamwerk;  
blijf vertellen 
wat voor jou  
belangrijk is!’
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Wie ben je?
Amanda woont net als Bianca en Ginger  
11 jaar bij Raamwerk. Toen zij alle drie rond  
de 20 jaar jong waren, gingen zij op kamers  
bij Raamwerk. Amanda zegt dat de verhuizing 
was zoals bij iedere andere jongere ‘gewoon op 
jezelf gaan wonen’. Ginger vult aan dat de plek 
waar zij nu woont, aan de Duinrand in haar eigen  

appartement, thuis is: ‘Hier is thuis en als je naar 
je ouders gaat, ga je op bezoek in je ‘oude huis’.  

Wat betekent voor jou ‘gewoon jezelf zijn’?
Gewoon jezelf zijn heeft alles te maken met 
gewoon op jezelf zijn gaan wonen. ‘Bejaarde 
ouders kunnen niet voor je zorgen, niet voor 
jou, niet voor je broers en zussen’; zo is dat. 

Kun je ‘gewoon jezelf zijn’? 
Bianca vertelt: ‘Ik word rustig van mijn vissen 
en hou van Jan Smit. Ook ga ik sporten met 
Anne, cross trainen, loopband, roeien en 
fietsen’. Ginger: ‘Ik heb op mijn kamer een hele 
studio en hou van film, YouTube, series kijken en 
muziek luisteren. Ook heb ik een vriend, hou  
ik van zwemmen, hardlopen en gewichtheffen’. 
Amanda: ‘Ik sport ook, hou van breien, lopen 
en ik vind het leuk om naar mijn broer te gaan’.  
‘Ja, in de activiteiten die we doen kunnen we 
onszelf zijn’. 

Heeft wonen bij Raamwerk invloed op 
‘gewoon jezelf zijn’?
Amanda: ‘Ik voel me veilig bij Raamwerk.  
En omdat ik me veilig voel kan ik goed mezelf 
zijn’. Ginger: ‘En ik kan altijd hulp vragen.  
Ook dat helpt om gewoon jezelf te zijn’. Bianca 
knikt instemmend: ‘Ja, veilig zijn en hulp kunnen 
vragen’. Het is belangrijk om gewoon op jezelf 
te kunnen wonen en jezelf te kunnen zijn. 

Wat heb je nodig om ‘gewoon jezelf’ te blijven?
Bianca vertelt dat zij zich verheugt op het  
gaan varen met haar broer, schoonzus en hun 
kinderen. En Ginger en Amanda gaan mee  
met de vakantie van de Zevensprong richting 
Utrecht. Dat zijn de dingen waar je van geniet 
en zo blijf je gewoon jezelf. 

Bianca, Ginger en Amanda zeggen dat het 
hebben van werk heel erg helpt bij gewoon 
jezelf blijven. Ginger werkt onder andere op  
de boerderij en Bianca brengt de was weg en 
werkt bij ‘t Bollenpallet naast andere klussen. 
Amanda vertelt dat het geloof voor haar belang 
rijk is om gewoon zichzelf te kunnen blijven. 

Tijdens het gesprek is begeleidster Joyce 
aanwezig; Joyce, Ginger, Amanda en Bianca 
kennen elkaar al zolang ze bij Raamwerk wonen 
en werken. ‘Een vast team, vaste begeleiders, 
dat is heel belangrijk als je jezelf wilt zijn’. In 
coronatijd was het wennen aan vreemden soms 
heel moeilijk, maar ook leerzaam; het is gelukt!

Heb je een tip voor anderen in  
‘gewoon jezelf zijn en blijven’?
De dames zijn het helemaal eens  
over het antwoord op deze vraag:  
‘Wees jezelf bij Raamwerk; blijf  
vertellen wat voor jou belangrijk is!’

Onze krant4

Amanda, Bianca en Ginger in gesprek

met geestelijk verzorger Christa 

Een gesprek over
Gewoon Leven
TEKST EN FOTO’S CHRISTA DE WIT

Op een mooie avond in juni word ik door Amanda, Bianca en Ginger 
ontvangen in hun woningen aan de Duinrand. Het eerste aanbod 
wat zij mij doen, is een kijkje nemen in hun eigen appartement.  
En dat vertelt al heel wat over wie deze dames zijn...



Robert

Ron

Martijn

Michel
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Raamwerk heeft rouwkoffers en speldozen. Hierin zitten  
bijvoorbeeld boeken om cliënten te begeleiden bij rouw of  
verlies. Deze rouwkoffers en speldozen zijn prachtig beschilderd 
door cliënten van ’t Bollenpalet. De cliënten spraken met elkaar over 
rouwen en verlies en wat daar voor hun gevoel mee te maken heeft.  
Zo bepaalden ze met elkaar wat er op de koffers afgebeeld wordt.  
In dit artikel vertellen ze wat ze hebben geschilderd en waarom. 

Ik had het idee om de kringloop van het leven uit 
te beelden. Op het deksel heb ik het leven, van 
geboorte tot de dood, van een leeuw geschilderd. 
De kaarsen staan voor mij symbool voor vrede.  

Als ik kaarsen brand word ik rustig en denk ik vaak 
aan overleden mensen en Blacky onze overleden 
kat. Als ik over de dood nadenk geloof ik dat ik op 
een plek kom waar het rustig en vredig is. Maar aan 
de andere kant maakt de dood me ook angstig.  
Dus het is een gemengd gevoel. 

Op een zijkant heb ik een leeuw geschilderd die 
dood geschoten wordt door een jager. De leeuw  
zijn lichaam wordt opgenomen door de natuur en  
hij leeft verder in een boom.

Ik heb geprobeerd de kringloop van het leven te 
koppelen aan de vier seizoenen. Lente staat voor 
geboorte en de jeugd, zomer voor de tijd dat je 
werkt, herfst voor ouderdom en de tijd dat je met 
pensioen bent en de winter voor ziekte en dood. 
Voor de lente en zomer heb ik lichte tinten gebruikt 
en voor de herfst en winter aardetinten en wat 
donkere kleuren.

Ik geloof dat als je dood bent, je de mensen die 
je gekend hebt en die ook overleden zijn, weer 
ontmoet. Dit hoeft niet persé de hemel te zijn.  

Je moet leven om dood te gaan. Als je dood 
bent gaat je ziel ergens anders naar toe. Er zijn 
verschillende geloven. Ik geloof dat je ziel, als je 
dood bent, terecht komt waar je wil zijn.

Ik ben gelovig, Nederlands Hervormd, ik geloof 
in God en Jezus. Op het koffertje heb ik de 
lijdensweg van Jezus willen uitbeelden. Het 
geloof geeft mij rust en troost. Voordat ik naar 
bed ga bid ik altijd. Ik bid dan ook voor mensen 
die ik ken en die ziek zijn of het moeilijk hebben. 
Ik hoop dat mensen die mijn koffer zien er troost 
bij vinden en er blij van worden.

Rouw en verlies:
  wat betekent  
dat voor jou?

TEKST EN FOTO’S JIMMY KREEUSELER



 Elisabeth 

Pascale
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Ontmoet elkaar in de buurtkamer

Op vrijdag 1 juli vond de officiële opening van buurtkamer 
‘De Wetering’ in Noordwijk plaats, onder het genot van 
een hapje en drankje. 

De opening werd verricht door Roy van Schie (sociaal 
makelaar Welzijn Noordwijk) en Marian Meskers en Jan van 
der Plas van Raamwerk.

Buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten bij de buurtkamer. 
Binnen en buiten kan er koffie met elkaar gedronken worden, 
een praatje worden gemaakt of een krantje gelezen.

Afgelopen tijd is er door de cliënten hard gewerkt aan het 
opknappen van de ruimtes. Plantjes zijn in de plaats gekomen 
van tegels en er is een minibieb getimmerd. Het is een heel 
gezellige plek geworden!

Buurtkamer ‘De Wetering’ is aan  
de Bloemendaalstraat 23-25 in Noordwijk.  
Iedere vrijdagochtend is de buurtkamer tussen  
10.0011.30 uur open. Vanuit Welzijn Noordwijk is  
iemand aanwezig om de buren te ontvangen.

Aankondiging:  
Vragenlijst over  
ervaringen van  
verwanten in de  
Coronaperiode

Raamwerk vindt het belangrijk 
om met een evaluatie terug te 
kijken naar de coronaperiode bij 
Raamwerk tot nu toe: wat is goed 
gegaan, wat moeten we behouden 
en wat zou anders of beter kunnen 
voor de toekomst. 

We vragen dit aan onze mede
werkers en aan de cliënten via de 
lokale cliëntenraden. Graag geven 
wij ook verwanten van cliënten van 
Raamwerk de gelegenheid om 
hun ervaringen over de zorg en 
ondersteuning van hun familielid 
met ons te delen. 

Dit doen we met een kleine 
vragenlijst op de website van 
Raamwerk www.hetraamwerk.nl
Deze vragenlijst ‘Coronaevaluatie  
verwanten’ vindt u op de homepage.

De vragenlijst is opengesteld 
t/m 15 september. Alvast onze 
hartelijke dank voor het delen  
van uw ervaringen!  

Het directieteam  
van Raamwerk

Buurtkamer ‘De Wetering’  
in Noordwijk geopend

Ik heb voor vooral bloemen gekozen 
omdat je bloemen meeneemt naar 
een begrafenis om respect te tonen.  
Maar ook omdat bloemen een sym 
bolische waarde hebben. Op één zijkant 
heb ik viooltjes geschilderd. Viooltjes  
staan voor de maand februari. Mijn opa  
is op 15 februari gestorven en jaren later  
is op 15 februari mijn neefje geboren.  
Een oud leven eindigt en een nieuw  
leven begint. Daarom heb ik er ook 
een bejaarde hand die een babyhandje 
vasthoud bij geschilderd. 

Zonnebloemen staan voor mij voor 
schoonheid. Zonnebloemen draaien  
met de zon mee, dit staat voor levenslust. 
De duif aan de andere kant van de koffer 
vliegt naar de hemel, de wolk die hij 
tegenkomt kan ook een engel zijn.  
Maar de duif doet ook denken aan het 
verhaal van de Ark van Noach die de  
duif erop uit stuurt om een teken van 
leven te vinden. Na de dood is er 
misschien ook leven.  

Op de deksel heb ik een gezin  
geschilderd met een fantasiebeest 
waarover ik gedroomd heb. Het gezin  
staat voor het leven. In het leven vind  
ik fantasie belangrijk. 

Aan de andere kant heb ik een man 
geschilderd die in een bibliotheek staat 
voor een kast met boeken. De boeken 
gaan over allerlei levenservaringen.  
Eén plek is zwart want dat boek heeft  
hij in zijn handen. Op de zijkanten wil ik  
het leven van geboorte tot de dood 
schilderen. Over de dood denk ik liever  
niet na want dat maakt me treurig.

TEKST WENDY PLUG   FOTO JAN VAN DER PLAS



Leo:
‘Ik vind het leuk om tijdens het fietsen iets te zien, het zorgt voor een fijne afleiding. Ik fiets bijvoorbeeld graag door Bergen op Zoom of Noordwijk.’
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Voor de Hafakker Els is er op 
de donderdagen. Ze houdt 
spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur 
op het Centraal Bureau. 
Graag bij de receptie melden. 
 
Voor Zeehos Els bezoekt de 
dagbestedingen. Je kan een 
afspraak maken op locatie of  
via de telefoon.

Voor de Regio Je kunt Els bellen 
op bovenstaand telefoonnummer. 

Jessica is de tijdelijke vertrouwens
persoon Onvrijwillige zorg tot er 
straks weer een vaste vertrouwens
persoon is. Onvrijwillige zorg kan 
spelen op de Hafakker en Zeehos. 

Er werken twee cliëntvertrouwenspersonen voor Raamwerk. Els van der Ark 
is de cliëntvertrouwenspersoon Zorg en Jessica Goedhart is de tijdelijke  
vertrouwenspersoon Onvrijwillige Zorg (voor de Wet Zorg en Dwang). 

Vertrouwenspersonen  
Raamwerk

Levensechte  
fietsroutes op  
een groot scherm

Fietsen met de SilverFit Mile

Els van der Ark
06 194 623 58
e.vanderark@hetlsr.nl

Jessica Goedhart
06 40 97 69 89 
j.goedhart@zorgstem.nl

Klussen op de Zorgboerderij
TEKST EN FOTO’S MARISKA VAN BEELEN

TEKST EN FOTO WENDY PLUG

Het zonnetje schijnt, de vogels fluiten, het 
is een prachtige dag. Ik heb vandaag een 
afspraak op de Zorgboerderij met Marlies  
en haar broer Daan. En dat is niet zomaar, 
het is een speciale dag op de boerderij...  
Er wordt vandaag geklust.

Broer en zus voor een dagje  
samen op de Zorgboerderij
Ik tref Marlies en Daan in de wei, tussen de 
geiten en de schapen. Gezellig! Marlies woont 
in Warmond, op de Haven, onderdeel van 
Gemiva en werkt op woensdag en vrijdag op 
de Zorgboerderij op de Hafakker. Daan woont 
met zijn gezin in Haarlem en werkt vandaag 
ook op de Zorgboerderij. Normaal werkt Daan 
bij Janssen, een farmaceutisch bedrijf dat zich 
bezighoudt met alles wat te maken heeft met 
het maken van geneesmiddelen en vaccinaties. 
Maar vandaag zijn ze, met 19 collega’s, hier om 
te klussen! 

Fijn om iets voor anderen te kunnen doen
Daan ziet de care dagen als WinWin. Doordat 
hij geen vrije dag hoeft op te nemen en de 
klussen georganiseerd zijn door stichting Zinn, 
is het meedoen laagdrempelig. Daarnaast is het 
ook gewoon leuk om je collega’s op een andere 
manier te leren kennen. ‘Het is fijn om iets voor 
de samenleving terug te kunnen doen.’ 

Dankbaar voor de hulp
Toen hij tussen de organisaties, de werkplek 
van zijn zusje zag staan, werd hij helemaal 
enthousiast. De boerderij is zo’n mooie plek, 
maar ook onderhoudsgevoelig. Hier zijn ze 
dan ook heel dankbaar voor alle hulp die er 
geboden wordt! Marlies vindt het ook heel erg 
leuk dat haar broer er vandaag is en geniet hier 
zichtbaar van. 

Verschillende klussen
Er staan vandaag diverse klussen op de 
planning. De grootste is het hek verstevigen 
rondom de schapen en geitenwei. Ook wordt 
er een net gespannen en worden de dieren
verblijven opgeknapt. Marlies is bezig met het 
maken van broodstukjes voor de kippen, daar 
gaat ze zo nog even mee verder, ook het kam 
men van de pony’s staat nog op haar planning.

Ik zal ze dan ook niet langer van hun werk 
afhouden. Super bedankt voor jullie verhaal en 
succes met klussen! En voor alle medewerkers 
van Janssen die hebben geholpen met klussen: 
Super bedankt voor jullie inzet! De boerderij 
ziet er weer prachtig uit!

Duinrand 28 en 30 hebben twee nieuwe 
bewegingsapparaten voor cliënten:  
een ‘SilverFit Mile’ en een ‘THERA-Trainer’.

De SilverFit Mile is een groot, verrijdbaar scherm. 
Dat scherm wordt met een sensor aan de THERA
Trainer (een bewegingstrainer voor armen en benen) 
gekoppeld. Op het scherm van de De SilverFit Mile 
zie je fietsroutes. Daardoor lijkt het alsof je echt 
buiten fietst. 

Fietsen met de nieuwe apparaten is gezond. 
Cliënten trainen op een ontspannen manier hun 
conditie. En de beelden van steden en natuur
gebieden zorgen voor afleiding en gespreksstof. 

De aanschaf van de apparaten is mede 
mogelijk gemaakt door een donatie van  
de stichting Vrienden Van Raamwerk.  
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In juni was het volop feest. Op verschillende locaties was  
er een Hollandse Dag, met -zoals de naam al verklapt- Hollandse 
hapjes, drankjes en entertainment. Er was een Hollandse  
Dag op Zeehos, De Hafakker de Honingraat en de Tolhuisstraat. 
En de week erna was het tijd voor de Hollandse avond.

Na regen komt zonneschijn
Zelfs het weer had zich aangepast aan het thema, 
we begonnen namelijk met een regenachtige dag. 
Gelukkig was het mogelijk uit te wijken naar de 
parkeergarage op Zeehos en mocht de regen de 
pret niet drukken. De volgende dag scheen het 
zonnetje weer, waardoor het feestje op De Hafakker 
buiten kon plaatsvinden. 

Van alles te beleven
Er was van alles te beleven. Peter, de accordeonist, 
had een heel repertoire aan Hollandse hits, waarop 
meegezongen en meegedeind kon worden. 
Daarnaast kon je sjoelen en andere oud Hollandse 
spelletjes doen. In competitievorm of gewoon voor 
de lol, je hoefde je in ieder geval niet te vervelen.  
Tussendoor kon je ook een haring happen of een 
versgebakken stroopwafel of poffertjes halen.  
Met een oranje hoed en bril op de foto en gezellig 
bijkletsen met elkaar. Veel feestgangers kwamen in 
te gekke Hollandse outfits. 

Van de Honingraat naar de Tolhuisstraat
Vrijdag verhuisde het feestgedruis naar de 
Honingraat. Er was een heuse ballonnen artiest, 
Marjolein Wevers (bekend van het programma 
‘blow up’)  die de prachtigste creaties van 
ballonnen maakte. Ook hier was het volop 
genieten. In de middag trokken we door naar  
de Tolhuisstraat, waar het feest nog even  
verder ging. 

Hollandse avond
De steunpunten van de regiolocaties hebben  
hun eigen Hollandse avond georganiseerd.  
We hopen dat iedereen genoten heeft van het 
feest en met elkaar! 

Hollandse Dagen: 
Volop feest op  
meerdere locaties! 

Fotoverslag

TEKST EN FOTO’S MARISKA VAN BEELEN
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Lianne van der Reijd

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Lianne 
van der Reijd en ik werk sinds 1 juli als Hoofd in 
opleiding bij het cluster Intensieve Begeleiding op 
de Hafakker.

Ik werk al lang bij Raamwerk, bijna 20 jaar. In mijn 
vorige functie was ik ANW coördinator. Ik ben 
ooit begonnen bij Raamwerk als stagiaire op de 
Honingraat, daarna werkte ik op de Fresiahof, 
Anemoonweg, Duinrand 11 en Veranda.

Nu ik weer ‘terug’ ben op de Duinrand herkennen 
veel cliënten me, dat is heel leuk. Ik word zowel 
door cliënten als medewerkers heel hartelijk welkom 
geheten. In mijn nieuwe functie heb ik, meer dan 
als ANW coördinator, de kans om langer met de 
cliënten ‘mee te kijken’. Ik heb dan ook veel zin om 
iedereen beter te leren kennen!

Ik kom uit Noordwijkerhout en in mijn vrije tijd 
wandel ik graag in de natuur of ga kamperen met 
mijn gezin. De cliënten wens ik ook veel woonplezier  
en de mogelijkheid om er deze zomer lekker op uit 
kunnen gaan!

Arjan Berkheij

Mijn naam is Arjan Berkheij. Ik ben sinds 1 juni  
hoofd van het cluster Intensieve Zorg op de 
Hafakker. Mijn woonteam is: Duinrand, 24,26, 
28,30 en Strandwal 51.

Hiervoor werkte ik onder andere 18 jaar bij 
’s Heeren Loo. De laatste vijf jaar was ik  
operationeel leidinggevende bij Teylingereind, 
een Jeugdgevangenis. Daar heb ik met veel  
plezier gewerkt, maar ik was toe aan iets nieuws.  

Ik kom uit Katwijk, heb twee kinderen, Bram en 
Vera van 11 en 13 jaar en in mijn vrije tijd ben ik 
bemanningslid van de reddingsboot in Katwijk.  

Inmiddels ben ik al een tijdje aan de slag in mijn 
nieuwe functie. Met veel cliënten en medewerkers 
heb ik al kennisgemaakt en mijn eerste indruk van 
de organisatie is heel positief!  

Bij dagbesteding in het Pluspunt maken ze prachtige gedichten.  
Begeleider Ron vroeg cliënten een gedicht te maken over  
‘gewoon wonen en werken bij Raamwerk’. Hieronder lees je er een paar. 

Wil jouw woning of dagbestedingslocatie ook graag leren gedichten maken met cliënten?  
Stuur een mail aan Ron via communicatie@hetraamwerk.nl

Wonen en werken

bij Raamwerk

is gewoon

goed

want ik word geholpen

met puzzelen

en bij de pijn in mijn knie

Mark 

Een begeleider is iemand die vragen stelt

Bij Raamwerk denken ze met je mee

zodat je iets voor elkaar krijgt

Bij Raamwerk helpen ze

je leven opbouwen

in stapjes

Jesse 

Een goede begeleider is iemanddie gewoon zijn best doet

Gewoon leven is leven zoals je bent

Peter 

Gewoon werken
beetje voor beetjegeen bende op tafelwant morgen is er weer een dag

Rebecca 

Leven is verder gaan

Ik heb het hier best naar mijn zin

Hoe dat komt?

Nou, gewoon

Cees 

TEKST CLIËNTEN, MET HULP VAN RON GOUD   FOTO STEVEN VAN ALLER

Gewoon wonen 
   en werken bij Raamwerk

Even voorstellen: 

Lianne van der Reijd  
en Arjan Berkheij

Gedichten door cliënten

TEKST ESTHER HESSEL   FOTO’S KATJA PIJNAKER



16 Onze krant

Colofon
Redactie
Ron Goud, Mariska van Beelen,  
Wendy Plug, Esther Hessel,  
Wim van der Plas, Christa de Wit  
en Jimmy Kreeuseler

Ontwerp en opmaak
Ready for takeoff

Fotografie
Steven van Aller, Katja Pijnaker, 
Wim van der Plas, Jan van der Plas,  
Christa de Wit, Jimmy Kreeuseler,  
Wendy Plug en Mariska van Beelen 

Contact met de redactie
communicatie@hetraamwerk.nl

Onze krant is een  
uitgave van Raamwerk
Strandwal 2
2211 HT Noordwijkerhout
0252 34 56 78 
www.hetraamwerk.nl

De redactie is op zoek  
naar jouw verhaal.  
Heb je een leuke hobby  
of verzameling? Of wil 
je wat anders vertellen? 
Alle verhalen, heel bijzonder 
of juist gewoon, zijn welkom! 
Stuur een mail: 
communicatie@hetraamwerk.nl 
en wie weet sta jij in de 
volgende Onze krant!

Oproep!

Jouw
   verhaal

Eind april is onder belangstelling van veel cliënten, collega’s  
en omwonenden buurtsuper ‘t Zeezoutje op Zeehos geopend. 
Het was een gezellig feest, met lekkere drankjes, gebakjes en 
een heerlijk zonnetje. 

Met het knippen van het lint door Maarten was de opening van  
‘t Zeezoutje een feit. Hiermee gaat een lang gekoesterde droom 
van de cliënten in vervulling. ‘t Zeezoutje is een fijne werkplek  
waar de cliënten zich gewaardeerd voelen, omdat ze iedereen  
van de dagelijkse boodschappen voorzien.

Onder begeleiding van de dagbesteding voeren de cliënten  
allerlei werkzaamheden uit die ook in een echte supermarkt 
voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoonmaken  
van de winkel, bijvullen van de boodschappen en het inpakken  
van de boodschappen voor cliënten.

Mocht je nieuwsgierig zijn  
geworden naar de buurtsuper,  
kom gerust een kijkje nemen!

TEKST EN FOTO WIM VAN DER PLAS

Buurtsuper  
’t Zeezoutje geopend!
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