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Voorwoord
We vinden het belangrijk dat onze bewoners contacten on-
derhouden met familie, vrienden en kennissen. Van grote 
betekenis omdat zij het levensverhaal kennen en samen 
herinneringen hebben aan bijzondere gebeurtenissen.  
 
Bij bewoners die lang bij ons wonen zien we regelmatig dat 
broers en zussen het contact intensiever onderhouden als 
ouders dit niet meer kunnen. In deze uitgave een bijzonde-
re special waarin ‘brussen’ hun ervaringen delen.  
 
Dit magazine komt uit in Coronatijd, waarbij we nog steeds rekening moeten houden 
met besmettingsrisico’s. Dit veroorzaakt beperkingen in het gewone leven. Een dage-
lijkse zoektocht om maatregelen op te volgen en toch zoveel mogelijk het gewone leven 
beleven. Dat lukt helaas niet altijd. Lastig voor bewoners, hun naasten en onze mede-
werkers. Het vraagt van iedereen een groot uithoudingsvermogen en kracht om met de 
situatie om te gaan. Elk steuntje in de rug aan elkaar is belangrijk.  
 
Irma Harmelink,  
bestuurder Elver
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Doorzettingsvermogen vereist
Na het puinruimen binnen was de buitenboel aan de 
beurt. Klusser Roel: “We begonnen in de voortuin. 
Daar moesten een heg en een betonnen muur weg.” 
Bauke vult aan: “Daar kwamen heggenscharen, 
zagen en zelfs een tractor aan te pas. Een aardige 
klus dus om alles eruit te halen. Maar met het 
doorzettingsvermogen van een aantal bewoners is dit 
allemaal goed gekomen. Toen de voortuin eenmaal 
klaar was, was de achtertuin aan de beurt. Die bleek 
een nog grotere uitdaging te zijn dan de voortuin. Een 
hele beste klus. Stel je een bush-bush of rimboe voor 
waar amper doorkomen aan is.” 

“We hebben eerst goed gesnoeid. Allemaal takken 
weghalen en ruimte maken. Toen pas konden we 
planten en bomen weghalen, met een zaag”, vertelt 
klusser Michael glunderend.

“Begin mei werden we gevraagd om te helpen met 
klussen. In Arnhem moest Huize Rascal worden 
opgeknapt”, vertelt klusser Stefan. Begeleider Telly 
vult aan: “De dagbesteding is vanwege Corona binnen 
Elver nog steeds anders dan anders. Deze leuke klus 
kwam toevallig op ons pad. We gaan in Arnhem-
Noord in fases nieuw bouwen op onze locaties aan 
de Kemperbergerweg en Bakenbergseweg. Daarvoor 
moet aan de Bakenbergseweg eerst een kleine 
woning gesloopt worden, zodat er begin volgend jaar 
gestart kan worden met de eerste bouwfase. Voordat 
er gesloopt kan worden, moeten een aantal bewoners 
eerst verhuizen. We waren dus op zoek naar tijdelijke 
huisvesting. Die hebben we gevonden in Huize Rascal, 
vlak bij ons in de buurt.”

Eerst puinruimen
Voordat Huize Rascal in gebruik genomen kon worden 
als tijdelijk thuis, moest er nog wel wat aan opgeknapt 
worden. “Elke ochtend gingen we lopend of fietsend 
naar Rascal”, vertellen mede-klussers Tony en Evrim. 
Begeleider Bauke vervolgt: “Daar begonnen we met 
de dagstart. Eerst een rondje ‘hoe gaat het met je?’ 
Daarna afspraken maken en de taken van de dag 
verdelen. En dan…. aan de slag.” 

Telly: “We begonnen met puinruimen. Heel veel oude 
spullen en meubels die van de zolder 

naar beneden de vuilcontainer in 
konden. Veel ging netjes via 

de trap naar buiten, maar 
sommige spullen ook via 

het raam en balkon.” Er 
verschijnt een brede 
glimlach op het gezicht 
van Michael: “Vooral 
het gooi- en smijtwerk 
was natuurlijk erg leuk 
om te doen.”

Anders dan anders, maar wel leuk!

Wij zijn de klussers van Arnhem-Noord

Wij zijn Michael, Patryk, Yana, Tony, Evrim, Stefan, Desiree, Angela, Roel 
en Michael. We wonen op Groep 3-4 aan de Kemperbergerweg en wij 
zijn de klussers van Arnhem-Noord. En we hebben de afgelopen weken 
toch iets leuks gedaan. Een hele leuke klus en wij vertellen je er graag 
alles over.
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Bauke vertelt verder: “Ja we moesten flink zagen om 
een aantal bomen uiteindelijk weg te krijgen. Er is 
zeg maar flink gezweet om ze allemaal om te krijgen. 
Ondertussen hebben we in overleg met de buurman 
ook maar een schutting verwijderd. De bewoners 
hebben die klus samen met de buurman geklaard.” 
“En ik heb de andere schutting met de hogedrukspuit 
helemaal schoon gemaakt”, vult klusser Stefan 
enthousiast aan.
Na al het snoei- en zaagwerk werd er gestart met 
het opruimen van het tuinafval. Met kruiwagens is 

alles naar voren gebracht en is de tuin helemaal klaar 
opgeleverd. 

Vooral het schilderen is leuk
Ondertussen ging een andere klusploeg binnen in 
huis verder. Telly: “Eerst een grote schoonmaak van 
de kamers. Dat was wel nodig. Ook werd een van de 
kamers gereed gemaakt voor de bewoners die niet 
met de werkzaamheden konden helpen of even toe 
waren aan een rustmoment. Daar konden ze even 
relaxen of iets creatief doen.”



Na dit alles stond er nog een laatste klus op het 
programma, alle kamers moesten worden geschilderd. 
“Dat was heel erg leuk om te doen”, vertelt klusduo 
Desiree en Angela. “We zijn boven begonnen. Daar 
hebben we de muren wit geschilderd”. Telly: “Wel erg 
leuk om te zien hoe ze dit oppakten. Alleen leidde dit 
er soms toe dat er meer verf op de klussers zat dan op 
de muur. Maar…. uiteindelijk zijn wij erg ver gekomen 
met het schilderwerk.”

Altijd in voor een geintje en een snack
Bauke en Telly kijken terug op een paar leuke weken. 
“We hebben naast hard werken ook echt ontzettend 
veel lol met elkaar gehad. Ja, die klussers zijn wel 
in voor een geintje. Zo hebben we vanaf het balkon 
iemand verrast met een emmer water, hebben we 
iemand met tape even vastgeplakt aan een stoel 
en hebben we de auto van klusser Roel ingepakt 
omdat hij daar een dutje lag te doen. Ook bleek het 
zagen van de bomen voor ons als begeleiders van 
de klussers van Groep 3 - 4 te zwaar. Gelukkig waren 
onze klussers hier wel sterk genoeg voor. En… elke 
vrijdag was het snackdag, als afsluiting van de ‘zware’ 
werkweek. Het viel ons wel op dat bepaalde collega’s 
ineens wel erg vaak op vrijdag even langskwamen.”

Dat het geklus niet helemaal 
zonder slag of stoot ging, 

hoorde er ook een beetje bij. 



Er werden hier en daar wat pleisters geplakt en moest 
bewoner Roel zelfs even naar de eerste hulp. Hij had 
zijn hoofd flink gestoten aan het dak van de tractor 
waarmee hij een betonnen muurtje uit de grond wilde 
trekken. 

“Al met al kijken we terug op een leerzame en leuke 
tijd bij Rascal. Soms was het zwaar, soms was het 
pittig, maar vooral ook heel leerzaam. Sommige 
bewoners vonden het erg leuk om eens iets anders te 
doen. Anderen kwamen erachter dat dit leuk is voor 
een keertje, maar niet voor altijd. In deze gekke tijd, 
zonder de reguliere dagbesteding, was het fijn om op 
deze manier de bewoners een zinvolle daginvulling 
aan te kunnen bieden. Hoewel, …. ze gaan natuurlijk 
het allerliefste terug naar het normale, oude dagelijkse 
ritme.”



In het vorige magazine stond 
een verkeerde naam bij deze 
foto. Dat is natuurlijk niet de 
bedoeling. Op de foto is Anne-
Katrien Lijkendijk aan het dansen 
met bewoners.

Pieterbas Lalleman nieuw lid Raad van Toezicht 

Mijn naam is Pieterbas Lalleman. Ik woon in Arnhem 
met mijn vrouw Marsha. We hebben drie dochters. 
Ik werk als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg en 
als docent verpleegkunde en onderzoeker bij de 
Hogeschool én de Universiteit in Utrecht. Daarnaast 
ben ik toezichthouder bij Amstelring in Amsterdam.
En als voorzitter van het Historisch College FNI van 
V&VN houd ik mij bezig met de geschiedenis van de 
verpleging en verzorging.

Berichten en nieuwtjes

[artikelnaam][artikelnaam][artikelnaam]
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De zorg voor mensen met een verstandelijke beper-
king kent een lange geschiedenis. Mijn ouders werkten 
begin jaren zeventig beide als broeder en zuster in de 
‘Z’ zoals dat toen heette. Als kleine jongen speelde 
ik al in ballenbaden en snoezelruimtes. Heerlijk. Mijn 
jongere broertje, met down syndroom, ging vroeger 
naar de dagbesteding bij een voorganger van Elver 
in Schaarsbergen. Een prachtige plek. Zo zie je dat 
iedereen een eigen verhaal en geschiedenis heeft.

Elver kent ook een mooie geschiedenis. Al sinds 1921 
(Huize Zonneschijn in Arnhem) en 1963 (Nieuw-
Wehl) biedt zij zorg en ondersteuning aan mensen 
met een verstandelijke beperking en zal dat nog vele 
jaren doen. En juist daar wil ik als lid van de Raad van 
Toezicht graag positief aan bijdragen. We zullen elkaar 
de komende jaren regelmatig tegen komen. Ik kijk er 
naar uit en ben benieuwd naar jullie verhaal.

En voor ik het vergeet. Als ik niet aan het werk ben, 
dan surf ik graag. Ik houd van de zee.

Pieterbas

Rectificatie: 



Cliëntvertrouwenspersoon
De Vereniging van Cliënten 
en Verwanten (VCV) zet zich 
al ruim 45 jaar in voor de 
bewoners en deelnemers van 
Elver en hun verwanten. Samen 
met 300 leden staan zij voor het 
welzijn van de cliënten en het 
waarborgen van hun financiële 
belangen. Na jarenlang vanuit 
de Pastorie in Nieuw-Wehl te 
hebben gewerkt, gaat de VCV 
eind 2020 verhuizen naar het voormalig gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein in Wehl. Wilt u meer informatie 
over het werk van de VCV? Neem dan eens een kijkje 
op www.vcvzorg.nl.

Jubileum Mark

In augustus 1970 is Mark bij Elver (toen nog Fatima) 
op de groep Bambi komen wonen. Hij was toen 
ruim twee jaar oud. Dit was nog in de tijd dat alle 
groepen nog in het hoofdgebouw gevestigd waren. 
In de tussenliggende jaren heeft hij al heel wat 
veranderingen meegemaakt. Inmiddels woont hij 
alweer ruim 30 jaar met veel plezier op Linde 3 en 
daarmee 50! jaar bij Elver. Van harte Mark met dit 
woonjubileum.
Mark kreeg als cadeautje reisgidsen met dieren uit 
Afrika zoals olifanten en leeuwen. Hij kijkt niet alleen 
naar de foto’s, maar voelt ook aan het papier en 
luistert naar het geluid van het papier als hij bladzijden 
beweegt of omslaat. 

Project Waterbetovering Hoef 1 en 2

Dankzij de Stichting Kanjers voor Kanjers en Vrienden 
van Elver hebben de bewoners van Hoef 1 en 2 in 
Nieuw-Wehl afgelopen zomer een prachtige Hydrokar 
geschonken gekregen. Een grote wens van de twee 
woningen, omdat ook kinderen met een beperking de 
kans moeten krijgen om te groeien, leren, spelen en 
ontwikkelen. Zeker naarmate de beperking ernstiger 
is, is spelen niet vanzelfsprekend en gaat het niet altijd 
spontaan. 
De Hydrokar is een verrijdbare snoezelkar die speciaal 
is ontwikkeld om tijdens het badmoment te gebruiken. 
Door het warme badwater en de gewichtloosheid in 
het water kunnen de bewoners zich lichamelijk heerlijk 
ontspannen. De Hydrokar zorgt daarbij voor prachtige 
beelden op de muur of plafond en bijbehorende 
geluiden en geuren. 

http://www.vcvzorg.nl


De Ziep ‘getuigschrift Drive-In’ 
De schoolverlaters van Onderwijszorggroep De Ziep 
hebben hun welverdiende getuigschrift opgehaald. 
Elk jaar organiseert De Ziep een diploma-uitreiking. In 
verband met de coronamaatregelen werd het dit jaar 
een speciale avond. Een ‘getuisschrift Drive-In’. Met 
het eigen gezin in de auto een rondje om de school. 
Onderweg mocht de deelnemers een goodiebag 
vullen met cadeaus en konden zij de begeleiders uit 
zwaaien. Aan het einde van de rit volgde het tekenen 
en in ontvangst nemen van het getuigschrift.

Getuigschrift Drive-In’ 
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Wie ben je?
Ik ben Wendy, ben 40 jaar en woon in 
Tolkamer. Ik ben getrouwd met Glenn en heb 
twee kinderen, Justin (13) en Jill (11).
 
Hoe ziet je werkdag eruit?
Mijn werkdag begint om 07.30 uur. Als ik het 
eerste binnen ben, dan doe ik de lampen aan 
en start ik de computers op.
 
Op een lijst aan het whiteboard staat wie 
welke dienst die dag heeft. Bij de linnendienst 
zijn de werkzaamheden verdeeld in diensten.
Elke week verdelen we de diensten over de 
collega’s, zodat het voor iedereen afwisselend 
is.
 
We hebben vijf verschillende diensten. Zo 
zorgt de A-dienst er onder andere voor dat de 
wasmachines en drogers draaien.
Bij de linnendienst beschikken we over 5
wasmachines en 5 drogers.
 
Wanneer een droger klaar is zorgt de 
C-dienst ervoor dat de was wordt gescand en 
opgevouwen.
 
De B-dienst pakt het witgoed in en zorgt 
ervoor dat het witgoed in de blauwe waskarren 
wordt gelegd, zodat iedereen weer genoeg 
washandjes en handdoeken heeft.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wendy, medewerkster Linnendienst

Stelt zich voor

 
 
 
Wat is je dierbaarste herinnering?
Mijn dierbaarste herinnering is de geboorte
van mijn kinderen. Mijn zoon Justin is toevallig
op dezelfde dag als ik geboren. Een mooier
cadeau had ik niet kunnen wensen.
 
Wat betekent werken bij Elver voor jou?
Op deze manier bied ik ondersteuning voor
bewoners. Ik ondersteun ze door bij te dragen
aan de was. Dat doet mij goed.

Met ruim 1200 medewerkers, 400 vrijwilligers en heel 
veel verwanten ken je natuurlijk lang niet iedereen. 
In Wie is… stelt elke keer iemand anders zich voor.
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dan vooral geluiden die constant van toon en aard 
zijn, zoals een wasmachine of, je gelooft het niet…… 
huilende baby’s. Laatst waren ze met een boor aan het 
werk en dan ga ik gauw kijken en ‘luisteren’. Ik heb ook 
veel speelgoed dat geluid maakt. Mijn moeder noemt 
dat ‘Schreeuwend plastic’, ha, ha, ha!
Ik ben ook gek op knuffelen en stoeien. Samen met 
mijn vader of moeder is natuurlijk het fijnst. Iris, 
de begeleidster van Simon, vertelt dat je goed kan 
merken als Simon iets fijn vindt. Hij gaat dan hoge 
geluiden maken. En als hij het minder naar zijn zin 
heeft, dan horen we dat ook aan de geluiden die hij 
maakt. Dan zijn ze lager van toon.” 

Waterlelie 2 is als een maatpak voor Simon
In de woonkamer tref ik Loes en Joost, de ouders van 
Simon. Zij vertellen hoe zij de afgelopen maanden 
steeds meer vertrouwen kregen dat Waterlelie een 
goede woonplek kon worden voor Simon. “Het is 
en blijft moeilijk om je kind te laten verhuizen naar 
een instelling. Vanaf het allereerste contact met 
Elver voelden wij ons gehoord en serieus genomen. 
Er werd meegedacht, meegeleefd, we voelden ons 
begrepen. Ons vertrouwen groeide door de manier 

Begin juli maak ik kennis met Bas en Simon. Doordat 
de coronamaatregelen weer wat zijn versoepeld, heb 
ik met de begeleiders Iris en Rob afgesproken op 
Waterlelie 2. Zo kan ik de sfeer proeven en kunnen 
Bas en Simon hun verhaal vertellen vanuit hun nieuwe 
thuis. Eerst stellen Bas en Simon zich voor.

Bas
“Ik ben Bas en ik ben pas 25 jaar geworden. Ik heb 
een broer Rick, die woont in Deventer en mijn 
vader Rudi en moeder Renate wonen in Lochem. 
Toen ik jong was heb ik bij de Kleine Koning in 
Wichmond gewoond. Daarna ben ik verhuisd naar de 
Walnotenhof in Bathmen. Omdat ik het daar niet naar 
mijn zin had, heb ik de afgelopen twee en een half 
jaar weer bij mijn vader en moeder gewoond. Thuis in 
Lochem heb ik het heel fijn, maar het is beter voor mij 
dat ik nu bij Elver woon. Ik mis mijn vader, moeder en 
broer wel. Gelukkig kunnen we bellen met de laptop 
en dan kan ik ze horen én zien. Als mijn moeder op 
bezoek komt, ga ik met haar op stap, bijvoorbeeld 
naar de kapper. Ik ben blij als ze er is, want dan is het 
altijd gezellig. Ik heb speciaal een kamer gekregen 
aan de rechterkant van de Waterlelie 2, omdat ik mijn 
moeder daar vanuit mijn eigen kamer kan uitzwaaien. 
Eerst nog een knuffel en dan zwaai ik tot ik haar niet 
meer kan zien. Zo hebben we dat afgesproken!”

Simon
“Ik ben Simon. Ik ben 16 jaar. 

Ik heb altijd bij mijn ouders 
Joost en Loes in Delden 

gewoond, samen met 
mijn broertje Guus en 
zusje Sophie. Toen ik 
thuis woonde, ging ik 
vijf dagen in de week 
naar school. Ik ben 
gek op geluiden en 

Bas en Simon wonen nu op Waterlelie 2 in Nieuw-Wehl

Verhuizen naar Elver is voor ons 
best spannend 
Hoi, ik ben Bas en ik ben Simon. Sinds 6 juni wonen wij op Waterlelie 2 
bij Elver in Nieuw-Wehl. Ons huis is spiksplinternieuw, mooi, groot en 
lekker licht. We zijn heel blij met ons nieuwe plekje! Maar verhuizen naar 
Elver is ook best spannend hoor! Niet alleen voor onszelf, maar ook voor 
onze ouders. Wij vertellen je graag hoe het allemaal is gegaan.
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van ondersteuning en de gesprekken met Miep 
Otten, zorgbemiddelaar, Anke en Iris, persoonlijk 
begeleidsters. We hebben in de maanden voor de 
verhuizing echt samen opgetrokken. Er was veel 
aandacht voor een goede beeldvorming. Begeleiders 
kwamen bij ons thuis en gingen mee naar de school 
van Simon. Er was veel overleg. Een goede start en 
basis! We zien dit nu ook terug. We dachten dat de 
overgang voor Simon moeilijk zou worden, maar 
hij zit goed in zijn vel. We mogen onze handen 
dichtknijpen met zo’n mooie plek en een geweldig 
team.”

Youtube, vooral de geluiden
Terwijl zijn ouders vertellen zit Simon met de 
koptelefoon op in de woonkamer. Hij kijkt via de Xbox 
naar zijn beeldscherm. Simon zegt: “Ik kijk graag naar 

filmpjes op YouTube. Bassie & Adriaan bijvoorbeeld. 
Ik vind vooral de geluiden erbij heel fijn. Laatst was 
mijn koptelefoon kapot. Dan hoor ik geen geluiden 
en is er niks meer aan. Daar werd ik wel een beetje 
chagrijnig van. Toen ik begon te mopperen duurde 
het even voordat Iris begreep wat er aan de hand was. 
Maar gelukkig kreeg zij het in de gaten. Nu heb ik een 
andere koptelefoon. Ik heb ook een eigen Youtube 
kanaal. Daar staan allemaal filmpjes op van mijzelf die 
mijn moeder erop zet. Daar kijk ik graag naar. Dan kan 
ik zien welke uitstapjes ik met mijn broertje en zusje 
heb gemaakt.”

Rustig wennen vanuit mijn eigen, 
vertrouwde kamer
Bas zit ondertussen lekker op zijn eigen kamer. Wat 
een ruimte! “Ik vind het heel fijn op mijn kamer. Hier 



terug ging naar Lochem. Bas heeft nu tijd nodig om te 
wennen.”

Het moment “thuis in Nieuwe-Wehl” 
komt vanzelf
“Mijn kamer heb ik samen met mijn vader en moeder 
ingericht”, vertelt Bas. “Ik heb veel spulletjes van mijn 
oude kamer mee kunnen nemen. Dat vind ik fijn, want 
het voelt vertrouwd.” Op de kamer van Bas zie ik heel 
veel kleurrijke DVD’s. “Ik ben gek op DVD’s kijken over 
dieren of van Disney. Daarom heb ik een mooie grote 
TV en een lekkere relaxstoel op mijn kamer. Ik heb ook 
al een keer samen met Simon TV gekeken, naar ‘Het 
echte leven in de dierentuin’. Lekker een bakje chips 
erbij, heerlijk!”
Rob vult aan: “Dat was inderdaad een leuk moment, 
samen TV kijken. De intensiteit waarmee Bas het 
programma bekijkt is zo mooi om te zien. Als hij 
gevaar ziet voor een dier, dan roept hij “ooooooh 
pas op”. Hij gaat er helemaal in op. Hij kan ook veel 
dieren benoemen.” Naast DVD’s zie ik ook mooie 
spiraal tekeningen en dieren op de kamer van Bas. 
De tekeningen heeft hij zelf gemaakt, vertelt Rob. 
Thuis tekende Bas heel veel. Hier heeft hij dat nog niet 
opgepakt. Want tekenen hoort bij ‘thuis in Lochem’. 
Maar het komt vanzelf dat hij dat ‘thuis in Nieuw-Wehl’ 
gaat oppakken.

“Weet je wat ook fijn is aan deze kamer?”, zegt Bas. “Ik 
kan ‘s nachts lekker geluiden maken. Dat doe ik als ik 
slaap. Daar kunnen anderen wakker van worden. Nu 

voel ik me prettig en veilig. Soms kijk ik even in de 
woonkamer, maar het liefst ben ik op mijn eigen 
vertrouwde plekje. Ik moet nog een beetje wennen 
hier.” Rob, zijn persoonlijk begeleider, vertelt: “Bas 
heeft even tijd nodig. Hij heeft een minder prettige 
ervaring achter de rug, dus we bouwen het rustig op. 
In zijn oproep stond niet voor niks: “Alleen kom ik tot 
niks, ik heb jou (mijn andere ik) nodig om in actie te 
komen”.
 
Rudi de vader van Bas vult aan. “De verhuizing naar 
de Waterlelie hebben we heel bewust gemarkeerd. 
Het is belangrijk dat Bas weet dat hij niet in Lochem 
blijft wonen. We hebben in de voorbereiding gebruik 
gemaakt van het verhuisboek. Er is vooraf door middel 
van Google Meet veel overleg geweest met het 
team. Wij sloten aan bij de teambesprekingen. Ook 
de eerdere begeleiders van Bas zijn hierbij betrokken 
geweest”.

“De dag van verhuizing hebben we expliciet 
opgenomen in zijn weekagenda. Voor de verhuizing 
hebben wij op de verhuisdag een professionele 
verhuizer ingehuurd. Dat maakte het echt en voor  
Bas duidelijk. Alle spullen en meubels werden in 
één keer ingeladen in de verhuisbus. In Nieuw-Wehl 
hebben we na het uitladen zijn kamer ingericht. Zo 
hebben we de verhuizing gemarkeerd en is het voor 
Bas duidelijk dat hij nu in Nieuw-Wehl woont. Het 
afscheid op die verhuisdag was wel moeilijk. Bas stond 
met tranen in zijn ogen maar begreep dat hij niet mee 



zit aan de ene kant van de kamer mijn eigen badkamer 
en aan de andere kant de gang naar de voordeur. Dus 
niemand heeft last van mijn geluiden. Mooi toch!”

Met nieuwsgierigheid kun je ver komen
Bas kijkt voorlopig de kat uit de boom, maar is ook 
nieuwsgierig. Als ik in de deuropening van zijn kamer 
kom staan, vraagt hij: “Kom je doen?” En als hij soms 
even vergeet dat hij het nog best spannend vindt, 
komt hij uit zijn stoel. Soms kijkt hij in de tas van de 
begeleider en vraagt: “Is dat?” Tot hij zich ineens 
realiseert dat hij niet in zijn vertrouwde kamer is. Hij 
loopt dan snel terug. “Zijn nieuwsgierigheid leidt zo tot 
grappige momenten”, zegt Rob.

Vader Rudi vertelt dat zij merken dat Bas grenzen 
gaat opzoeken. Hij laat zich af en toe uit z’n stoel 
glijden en wil dan geholpen worden om weer op te 
staan. Als hij niet snel aandacht krijgt, staat hij op, 
loopt naar de gang en zegt: “Ik lig op de grond hoor”. 
Dat betekent ook dat hij zich langzaam steeds meer 
vertrouwd en veilig gaat voelen. “Zijn nieuwsgierigheid 
proberen we te gebruiken om Bas langzaam tot meer 
actie te bewegen en zijn leefwereld te vergroten”, 
vertelt Rob. “We ontdekten dat hij het Chromebook 
heel interessant vindt. Hij kijkt mee met mij en 
doet de laptop open en dicht, open en dicht. Of 
we kijken samen naar filmpjes. We willen ook meer 
met foto’s, picto’s en gebaren gaan communiceren 
met Bas. Dat lijkt hem meer rust te geven dan 
verbale communicatie. We triggeren steeds zijn 
nieuwsgierigheid om nieuwe dingen te leren en zijn 
gevoel van veiligheid te vergroten.”

Precies een taart voor mij!
Bas heeft zijn eerste verjaardag al op de Waterlelie 2 
gevierd. “Ik heb veel bezoek gehad. Natuurlijk waren 
mijn vader, moeder en broer Rick er. Zij hadden een 
mooie taart voor mij gemaakt. Op de bovenkant 
zat een afbeelding van de ‘Big five’; leeuw, olifant, 
luipaard, neushoorn en buffel. Toen we de taart in 
stukken sneden, waren aan de binnenkant alle kleuren 
van de regenboog te zien. Precies een goede taart 
voor mij! Na de taart hebben we lekker broodjes 
gegeten. Die hadden ze ook meegenomen. Mijn tante 

en oma kwamen ook op bezoek. Ik vond het fijn dat 
mijn broer Rick er was. Hij is blij voor mij dat ik nu in 
Nieuw-Wehl in een fijn huis woon. Maar ik mis hem 
wel. Toen we nog in Lochem woonden, deden we 
samen leuke activiteiten. Bijvoorbeeld naar de film of 
naar de dierentuin. Als ik straks goed gewend ben bij 
Elver, gaan we dat weer vaker doen.”

Wij helpen met allerlei klusje in en om huis
Simon en Bas krijgen vanuit de woning dagbesteding. 
Ook na corona blijft dat zo. “We hebben nog geen 
strak programma, omdat we nog aan het wennen zijn 
op onze nieuwe woonplek. We doen dingen op het 
terrein, zoals met de fun-to-go-fiets naar de hertjes 
en naar de winkel om boodschappen te doen. En we 
helpen bij huishoudelijke klusjes.”

Simon heeft laatst geholpen met stofzuigen en met 
aardappels schillen. Simon vertelt: “Iris schilde de 
aardappels en ik mocht ze in de pan laten plonsen. Ik 
heb natuurlijk gezorgd dat er flinke plonsen kwamen 
en dat er lekker veel water spetterde. Ook houd ik de 
was in de gaten. Ik vind het geluid fijn dus ik ga voor 
de machine zitten en kan zo zien of de was al klaar is. 
Tijdens het koken helpen we ook mee. We roeren in 
de pan. Bas kijkt of het allemaal goed gaat er er niks 
aanbrandt. Ik gebruik vooral mijn neus om te ruiken 
of het lekker wordt. Eten doen we samen. Maar we 
zijn nog wel een beetje verlegen naar elkaar. Dus we 



hebben nog niet heel veel contact.” Iris vertelt dat 
ze wel merkt dat de jongens op elkaar beginnen te 
reageren. Ze beginnen elkaar een beetje aan te voelen. 
De vader van Bas vertelt dat Bas laatst tegen hem zei: 
“Ik denk dat Simon zijn ouders ook wel mist”. 

Het is leuk dat iedereen aan ons denkt
In de woonkamer en op de kamers van Bas en Simon 
staan veel kaartjes. “Die zijn van allerlei mensen die 
ons feliciteren met onze nieuwe woon- en werkplek. 
Het is leuk dat iedereen aan ons denkt. Nog niet 
iedereen heeft ons nieuwe huis al gezien. Dat komt 
omdat nog niet iedereen op bezoek mag komen. Dat 
is wel jammer”.

Simon vertelt: “Gelukkig mogen mijn broer en zus wel 
op bezoek komen. Die vinden het hier hartstikke leuk, 
want ze mogen hier gewoon rondrennen en spelen. 
En…...natuurlijk knuffelen met mij. Mijn zusje Sophie 
vindt het fijn dat ze zelf kan zien dat ik het hier goed 
naar mijn zin heb. Dan is ze blij voor mij. Mijn broertje 
Guus is stiekem best een beetje blij dat ik nu bij Elver 
woon. Zijn opgebouwde treinbanen blijven nu langer 
heel. Maar we missen elkaar ook”.

Dichtbij door PUUR
“Mijn ouders komen twee keer in de week op bezoek. 
Zij moeten best een eind rijden om bij mij te komen. 
Gelukkig kunnen zij elke dag in PUUR lezen hoe mijn 

dag is geweest. Dat vinden ze fijn. Mijn moeder moest 
laatst heel hard lachen toen ze las dat ik samen met 
mijn begeleider een dansje had gemaakt.” Loes, de 
moeder van Simon, vertelt dat zij erg blij is met de 
mogelijkheid om mee te lezen in het dossier van 
Simon. “Zo kan ik op afstand volgen hoe het gaat 
en kunnen wij als ouders snel schakelen met de 
begeleiders. Dat komt Simon alleen maar ten goede. 
We werkten voor de verhuizing nauw samen met 
de begeleiders en dat is nu nog steeds zo.” Ook de 
ouders van Bas vinden het fijn dat zij in Puur kunnen 
lezen hoe het met Bas gaat. Naast het meelezen is er 
ook contact via de WhatsApp. “Als in Puur te lezen is 
dat het voor Bas een moeilijke dag is geweest, is het 
toch heel fijn als je ‘s avonds van de begeleider nog 
even een appje krijgt waarin staat dat de dag goed 
is afgesloten en dat ze fijn hebben gewerkt met Bas, 
ondanks dat het voor Bas een moeilijke dag was.”

Vertrouwen in Elver als juiste plek
De ouders van Simon noemen Waterlelie 2 een 
maatpak voor Simon. Ook de ouders van Bas hebben 
hier mooie woorden voor. Zij vertellen: “Wij hebben 
een lange zoektocht gehad om een goede plek voor 
Bas te vinden. Vanaf het eerste contact met Elver 
voelt het goed. We ervaren een open en eerlijke 
communicatie met veel begrip en empathie. We 
voelen ons begrepen en beloftes worden nagekomen. 
Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, geeft 
vertrouwen. Wonen op Waterlelie 2 is een kadootje 
voor Bas. Hij moet het alleen nog uitpakken zoals Miep 
het een tijdje geleden verwoordde. En de begeleiders 
helpen hem daarbij. Zij knippen de strikken door en 
pulken het plakband los, zodat Bas kan genieten van 
zijn kado!”

De ouders van Bas en Simon zijn merkbaar tevreden. 
Dit helpt hen om hun zonen met een gerust hart bij 
Elver te laten wonen. De lijfspreuk ‘Elk verhaal telt’ 
wordt waargemaakt door iedereen die tot nu toe 
betrokken is geweest bij Simon en Bas. De ouders 
hebben er vertrouwen in dat dit ook in de toekomst zo 
blijft.



Lynn vertelt

Wie is je voorbeeld?
Martin Garrix. Want hij is een hele goede dj.
 
Wat is je favoriete muziek of radio zender?
Rap en hiphop vind ik leuk om naar te
luisteren.
 
Wat is je lievelingskleur?
Blauw.
 
Wat is je stopwoordje?
Hou op met me hoor!
 
Je favoriete seizoen van het jaar( lente
zomer herfst winter) en waarom?
De zomer. In de zomer kan je lekker
zwemmen en ijsjes eten.
 
Graag geef ik de pen door aan Snezana van
Groep 3.

Wat is je naam?
Ik heet Lynn.
 
Hoe jong ben je?
16 jaar oud.
 
Woon je bij Elver of thuis bij je ouders? En
waar?
Doordeweeks woon ik bij Elver op Groep 2
in Arnhem en in het weekend ga ik vaak naar
huis.
 
Waar werk je precies?
De Bio-manege. Ik rijd en verzorg daar
paarden.
 
Waar word je blij van?
Muziek, paardrijden, zwemmen en leuke
dingen doen met de groep.
 
Wat is je lievelingseten?
Pizza en patat.
 
Wat is je favoriete huisdier?
Ik heb er 2. Honden en paarden.
 

In deze rubriek vertellen bewoners, deelnemers en cliënten iets over zichzelf. Ze doen dit 
met een zelf geschreven verhaal of door een aantal vragen te beantwoorden. Een mooie 
tekening mag natuurlijk ook.
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Geef de pen door...



Luxe Italiaanse maaltijdsalade De Berk

Een van onze bewoners lustte een bepaalde groente niet en kreeg als vervanging frisse rauwkost.
Dat viel goed in de smaak. We bedachten dat een maaltijdsalade met het warme weer een lekkere 
afwisseling is. Inmiddels is iedereen fan van deze lekkere en luxe Italiaanse maaltijdsalade. En het 
leuke is dat de bewoners goed kunnen helpen bij het maken ervan.
 

Stap 1 Kook de pasta zoals op het pak staat aangegeven.
 Spoel na het koken af met koud water en laat het afkoelen.
 

Stap 2 Snij de tomaatjes en mozzarella-balletjes door de helft.
 Mix in een andere kom de slasaus met de Italiaanse kruiden.
 

Stap 3 Scheur de spinata romana in stukjes.
 

Stap 4 Doe de pasta, ijsbergsla, rucola sla, tomaat en mozzarella in een grote schaal en
 meng het door elkaar.
 

Stap 5 Meng de slasaus met kruiden erdoor.
 Verdeel tot slot de croutons en de ham over de salade.

18

Eten bij...



Wat heb je nodig 

Eet smakelijk en smullen maar 

(ingrediënten voor 7 personen)

2 á 3 zakken ijsbergsla(mix)

2 zakken rucola sla

2 zakjes mozzarella balletjes of  

 2 hele mozzarella’s

1/2 emmertje snoeptomaatjes

1/2 eetlepel Italiaanse kruiden

1 fles slasaus of een dressing naar keuze

1 pakje Spinata Romana (plakjes Italiaans  

 vlees) of gewone ham, versnipperd

1 zakje croutons

1 zak pasta á 500 gram naar wens

Ook gemalen smaakt deze salade prima!



aaaa

Betrokken ouders
Onze ouders hebben zich op allerlei niveaus ingezet 
voor de gehandicaptenzorg. Papa was met name op 
bestuurlijk niveau bezig en met de ontwikkeling van 
ouderparticipatie. Mama vond dat de bewoners veel 
te weinig buiten kwamen. Zij stond aan de wieg van 
het vrijwilligerswerk. Zelf wandelde zij ook jarenlang 
tweemaal per week met Fons en medebewoners.

Voor mij was het opgroeien met een gehandicapte 
broer heel gewoon. Fons was altijd aanwezig in 
ons gezin ook als hij er feitelijk niet was. Voor onze 
omgeving was dat anders. Dan telde Fons vaak niet 
mee. Hij werd ‘vergeten’. Regelmatig kreeg ik te horen: 
“Ja, jij bent enig kind”. Dat vond ik onbegrijpelijk 
en maakte mij furieus. Later realiseerde ik me dat 
zijn bestaan een onuitwisbare invloed heeft op 
mijn mensbeeld en leven. Onze ouders leerden mij 
liefdevolle zorgzaamheid en verantwoordelijkheid 
voor mijn broer. Ik vond het vanzelfsprekend dit later 
over te nemen.

Op 18 februari 1956 werd Fons in Middelburg geboren. 
Vlak na zijn geboorte kreeg Fons een hersenbloeding. 
Niemand wist of hij de hersenbloeding zou overleven 
en wat zijn vooruitzichten waren. Later bleek dat Fons 
zowel lichamelijk als verstandelijk ernstig gehandicapt 
was. Mijn ouders zetten alles op alles om zijn 
ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren. 

Niet langer thuis
Begin 1960 verhuisden onze ouders en Fons naar 
Utrecht, waar ik in oktober 1961 geboren werd. De 
24-uurs zorg voor Fons thuis werd steeds zwaarder 
en uiteindelijk moesten onze ouders in 1962 besluiten 
dat Fons verhuisde naar Nieuwenoord in Baarn. Deze 
beslissing viel hen buitengewoon zwaar. In die tijd 
mocht een gehandicapt kind de eerste zes weken niet 
naar huis, om te onthechten. Hiermee waren onze 
ouders het absoluut niet mee eens en Fons kwam 
gewoon elke zondag naar huis.

Verhuizen naar Nieuw-Wehl
In 1963 verhuisden wij naar Sint-Michielsgestel en in 
1969 naar ’s-Heerenberg. Fons woonde nog steeds 

in Baarn en kwam in het weekend 
regelmatig thuis. Op 1 augustus 

1972 kwam er een plekje vrij bij 
Fatima in Nieuw-Wehl. Fons 

was 16 jaar toen hij naar 
Nieuw-Wehl verhuisde. 
In die tijd was er 
nog niets; geen 
dagbesteding, geen 
vrijetijdsbesteding, 
geen ouderparticipatie 
en geen vrijwilligers.

Onze zielsverwantschap is blijvend

Zusje, met de bus weg en ijsje eten

Deze keer in de rubriek Samen met… Het verhaal van Lorette over het 
leven met haar broer Fons, de noodzakelijke samenwerking in de zorg en 
de blijvende zielsverwantschap.

“Afgelopen 25 mei overleed mijn grote broer Fons. Niemand noemt mij 
nu nog zusje. Graag vertel ik 
mijn verhaal over het leven met 
mijn bijzondere broer.”
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Begin 1982 overleed papa plotseling. Een ramp voor 
ons gezin. Logischerwijs gingen mama en ik de zorg 
voor Fons delen. Na mijn studie rechten kwam ik in 
1990 ‘toevallig’ in de gehandicaptenzorg terecht. 
Daar werk ik nog steeds, tegenwoordig als zelfstandig 
adviseur.

In 1990 werd mijn dochter geboren. Prachtig om te 
zien dat (de wereld rondom) Fons ook haar zienswijze 
op het leven enorm heeft beïnvloed. Mede in haar 
werk als docente in het MBO komt deze visie goed 
van pas.

Als zus eerstverantwoordelijk
In 2005 werd ik curator van mijn broer in plaats van 
mama. Vanaf toen was ik de eerstverantwoordelijke 
voor Fons. Ik voerde zorgplanbesprekingen, overlegde 
met het team en met de artsen. Fons had een 
kwetsbare gezondheid, hij leed onder andere aan 
epilepsie, een nieraandoening en diabetes insipidus. 
Wellicht paste de titel ‘lastige vertegenwoordiger’ 
mij goed, want naast mijn ervaring als zus ben ik ook 

een professional in de zorg. Ik 
ken de gang van zaken in een 
zorginstelling en kan het gesprek 
voeren over goede zorg en de 
regels die gelden. Als ik het nodig 
vond, bemoeide ik me graag overal 
mee om bij te dragen aan een goed 
leven voor Fons. Want dat was steeds het 
doel!

Omdat goede professionele zorg voor Fons van 
groot belang was voor een goed leven, was goede 
samenwerking tussen de zorgprofessionals en mijzelf 
essentieel. De basis van een goede samenwerking is 
onderling vertrouwen en respect. Het is ook belangrijk 
om goed te luisteren naar elkaars perspectieven 
en hierover in gesprek te gaan. Best lastig was de 
regelmatige wisseling van teamleden en artsen. 
Eigenlijk begint het elke keer opnieuw. Toch lukte het 
iedere keer en vormde dat de stevige basis voor een 
goed leven voor Fons. In juli 2018 overleed mama en 
bleven Fons en ik samen over. Als vertegenwoordiger 
van Fons vond ik het meest lastig dat Fons nooit heeft 
kunnen vertellen wat hij belangrijk vond in zijn leven. 
Met elkaar moesten wij steeds goed naar hem kijken 
en ‘luisteren’ om naar beste kunnen invulling te geven 
aan een goed leven voor hem.

Wikken en wegen met hart en verstand
Vanaf eind maart ging het steeds slechter met Fons. 
Hij kreeg diverse infecties, moeite met ademhalen, 
kon nauwelijks meer eten en drinken en was niet 
meer echt aanwezig. Wij dachten allemaal dat 
Fons zou sterven. Ik had veel overleg met het team 
van Wendakker 5 en de artsen van Elver. Voor mij 
moeilijke en emotionele overleggen, omdat het 
levenseinde van mijn broer dichtbij leek. Tevoren had 
ik mij nooit gerealiseerd hoe moeilijk het zou zijn als 
plaatsvervanger over het levenseinde van Fons te 
moeten ‘beslissen’. Wikken en wegen wat het beste is 
om te doen, doorgaan met medische behandeling of 
niet. Heen en weer geslingerd worden tussen verstand 
en hart. De goede samenwerking met de artsen en 
begeleiders is dan ontzettend belangrijk. Er was steeds 
veel tijd en ruimte voor het gesprek over wat het beste 
was voor Fons.

Uiteindelijk kon Fons nog een aantal weken op zijn 
manier genieten van het leven. Tot 22 mei, toen bleek 
dat het einde echt aanstaande was. Samen met de 
dienstdoende arts, die Fons goed kende, kwamen wij 
tot de slotsom de medische behandeling te staken en 
Fons alle ondersteuning te geven om zo comfortabel 
mogelijk te sterven. De dankbaarheid die ik voel voor 
alle goede zorg en liefdevolle aandacht voor Fons tot 
het einde, is niet in woorden uit te drukken. 

Betrokkenheid van de zorg professionals
Arts Maarten-Jan: “Ik was nog maar net gestart als 
arts bij Elver toen Fons erg ziek werd. Echt ziek. We 
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kunnen geven. Dat vond ik ook belangrijk voor Lorette 
en haar dochter. Zij zijn altijd zo betrokken geweest bij 
Elver.”

Afscheid, passend bij wie Fons was
Op 29 mei hebben wij, de medebewoners en het 
team afscheid genomen van Fons. Het afscheid vond 
plaats in de tuin van Wendakker 5 onder leiding van 
de geestelijk verzorger van Elver en met muzikale 
omlijsting door Music Maatje. Met elkaar hebben wij 
het afscheid voorbereid. Het was een magnifiek en 
uniek afscheid, passend bij wie Fons was.

Het aardse leven van Fons is voorbij. “Zusje, met de 
bus weg en ijsje eten”, klinken nooit meer. Onze 
zielsverwantschap is blijvend en de invloed van Fons 
op mijn leven ook!

dachten die komt te overlijden en we 
stopten met de medicatie. Twee dagen 

later ging ik kijken bij Fons en zei hij: 
“Schoenen aan en ijs eten”. Hij was er weer! 

We probeerden opnieuw te starten met zijn 
medicatie. Helaas kreeg Fons ontsteking op 

ontsteking en hebben we samen besloten om de 
medische behandeling te staken. Mijn collega-artsen 

en ik hadden in deze periode veel contact met Lorette. 
Zij was overal bij betrokken. Als ik wist dat Lorette bij 
Fons was, ging ik er ook altijd even heen. Ik heb het 
contact als zeer prettig ervaren. Alles kon gezegd 
worden.”

Persoonlijk begeleider Marian: “Mijn team en ik 
hebben de laatste fase als zeer positief ervaren. Dit 
klinkt misschien gek als het gaat om een overlijden. 
Samen de zorg dragen is zeker dan belangrijk. Tijdens 
de strenge lockdown mocht Lorette in overleg 
langskomen. Dat was heel fijn voor Fons en voor ons. 
Zeker toen het erop leek dat wij hem al snel moesten 
missen. Gelukkig krabbelde hij weer wat op. Daar was 
ik heel blij mee omdat ik toen in mijn hoofd nog niet 
klaar was voor het afscheid. Het contact met 
de Medische Dienst was steeds prettig. Ze 
kwamen regelmatig langs en luisterde naar 
onze zorgen. Toen we echt afscheid 
moesten nemen van Fons was het 
goed. Wij waren er klaar voor. 
Ondanks Corona hebben we 
Fons een mooi afscheid 



Elver Brussenspecial

Het woord brus bestaat uit br van broer en de us van zus. Het meervoud is 

brussen. Wat het betekent? Het staat voor een broer of zus met een gezinslid 

van iemand die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking heeft.

Hoe is het voor een brus om samen te wonen met een gehandicapte broer 

of zus? Hoe was hun jeugd? Kan je een band opbouwen? Hoe zat het met 

schaamte? Wat zijn de lastige en mooie momenten? Allemaal vragen 

met een bijzonder antwoord. Wij gingen op zoek naar deze antwoorden 

en bijhorende verhalen. De verhalen zijn gebundeld in deze speciale 

brussenspecial.

Veel leesplezier! 
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Bjorn is 22 jaar geleden geboren. Toen hij een 

jaar of twee was, bleef het praten en lopen uit. Dat 

was vreemd. Normaal gesproken ontwikkelen 

kinderen zich juist dan ontzettend snel en kun 

je ze niet bijhouden. Omdat dit bij Bjorn niet 

gebeurde werd hij onderzocht. Ongeveer 

een jaar later kreeg hij de diagnose 

Angelman Syndroom.

Voor mij is het heel normaal om een 
broer met een beperking te hebben

Brussen special...



Zus Kyra (18 jaar): Dat houdt in dat hij kleine stukjes 
kan lopen. Hij kan niet praten. Door middel van 
schreeuwen en lichaamstaal maakt hij ons iets 
duidelijk. Hij lacht en knuffelt veel, daar staat dit 
syndroom ook om bekend. Tot z’n 20e heeft hij thuis 
gewoond. Mijn ouders hebben hem altijd heel goed 
verzorgd. Sinds twee jaar woont hij op Elzenpas 4 in 
Nieuw-Wehl.

Hechte broer/zus relatie
Ik heb een hechte broer/zus-relatie met Bjorn.  
Mijn ouders hebben ons vaak uit elkaar moeten 
halen omdat we weer eens ruzie hadden. Hij wilde 
graag de aandacht van mijn ouders alleen. Nu hij 
niet meer thuis woont, is er wel een stukje rust 
gekomen. Je krijgt wat vrijheid terug, zo ervaar ik 
dat. Voorheen moest je toch rekening met hem 
houden. Nu kan ik ook een dag weg met mijn 
moeder. Niet dat ik iets tekort ben gekomen hoor, 
zeker niet. Mijn ouders hebben de aandacht altijd 
goed willen verdelen. We probeerden altijd samen 
dingen te ondernemen, zoals naar de speeltuin 
of zwemmen. Als ik nu tijd heb, dan ga ik mee 
wandelen met mijn moeder en Bjorn.

Op vakantie naar Frankrijk
Het is voor mij heel gewoon om een broer met een 
beperking te hebben. Natuurlijk vond ik het als kind 
lastig als er vriendinnen bij mij kwamen spelen en 
ze achter mij schuilden, omdat ze het eng vonden. 
Of de keer dat hij in de winkel ging slaan. Dan 
schaam je je wel even en wil je zo snel mogelijk 
de winkel uit. Het heeft mij wel sneller volwassen 
en zelfstandig gemaakt. Je hoort weleens dat de 
zusssen of broers in het gezin minder aandacht 
krijgen. Dat was bij mij niet. Wij gingen ook gewoon 
op vakantie naar Frankrijk, net als andere gezinnen. 
Het verschil is dat hij niet ging slapen in de auto en 
je moest hem uren vermaken. Dus werden er veel 
video’s van onder andere Bassie & Adriaan opgezet.

Trots
Wat ik mooi vind aan Bjorn is de blik in zijn ogen 
als ik naar een feestje ga. Dan ben ik opgemaakt en 
zitten mijn haren anders. Hij kijkt mij dan heel intens 
en lang aan, zo van; wow.... Dan ben ik echt trots op 
hem. De toekomst voor Bjorn zie ik positief. Hij heeft 
het zo leuk bij Elver en heeft al een goede vriend. 
Dat is mooi om te zien.



Mijn broer(tje) Jurgen en ik schelen vier jaar. Jurgen 

is heel vrolijk, absoluut niet opstandig of agressief 

en is een echte knu�elaar. Dat is ook het 

eerste wat hij doet als hij mij ziet; knu�elen. 

Jurgen kan wel praten, maar onduidelijk. 

Kenmerken die bij het syndroom van 

Down horen  vertelt Ruud. 

Mijn ouders hadden bij de geboorte niks in de gaten, 
dat kwam pas later. Daar heb ik als kind weinig van 
meegekregen. Voor mij was en is er totaal geen 
belemmering om een broertje met het syndroom van 
down te hebben. Natuurlijk had hij meer aandacht 
nodig. Maar dat had ik als kind niet in de gaten. Als 
je wat ouder wordt, besef je pas wat voor zorg mijn 
ouders hebben gehad. 

Mijn band met Jurgen is heel goed. Ook heeft hij een 
goede band met mijn vrouw. Hij komt regelmatig bij 
ons logeren. Dan drinken we samen ko�e met wat 
lekkers, dat vindt hij gezellig. Verder speelt hij met 
auto’s en is hij aan het knippen en plakken. 
‘s Avonds is er cola met toast met kaas. Dan komt 
hij bij ons op de bank zitten en kletst hij aan één 
stuk door.

Rond zijn 21e ging Jurgen het huis uit. Hij is nu 
49 jaar. Ondertussen heeft hij al op verschillende 
locaties van Elver gewoond, zoals in Doetinchem en 

Zeddam. Nu woont hij bij de Norman 
in Wehl. Hij zit daar echt op 

z’n plek. Ik kan dat altijd 
merken als hij komt 

logeren. Op zondag 
heeft hij ook weer 

zin om naar ‘huis’ 
te gaan. 
Als we Jurgen 
ophalen drinken 

wij altijd een kopje ko�e en kletsen we met de 
begeleiders en medebewoners.

Bijna altijd samen
Ik heb mooie herinneringen aan mijn jeugd samen 
met Jurgen. Wij woonden aan de bosrand en waren 
heel veel buiten. Samen skelter rijden, meehelpen in 
de tuin en samen stoeien. Ik vond het altijd gezellig. 
Ook mijn vriendjes gingen er goed mee om. Jurgen 
liep er gewoon bij. Daar werd ook niet vreemd over 
gedaan. Waar ik het wel moeilijk mee had, was op 
vakantie gaan zonder Jurgen. Dat deden mijn ouders  
echt voor ons. Eén keer per jaar alle aandacht voor 
mij en mijn broer. Jurgen ging dan naar een tijdelijke 
opvang. Als ik daar nu aan terugdenk, heb ik wel 
respect voor mijn ouders. Je kind ‘achterlaten’ terwijl 
wij de auto instapten en vakantie vierden. Jurgen 
moest ook altijd even wennen. Normaal gesproken 
was het altijd: waar mijn ouders waren, was Jurgen 
ook.

Puur
Het mooie van mensen met een syndroom van 
down is dat ze zo puur zijn. Jurgen kan z’n emoties 
niet faken, dus wat hij zegt en doet is puur. Op dit 
moment is Jurgen echt happy. Ik hoop natuurlijk 
dat hij oud wordt. Hij heeft wel vaak longontsteking 
en met zijn ogen is het ook niet super. Dus dat is 
onzeker. Hij zit goed waar hij nu zit in Wehl en daar 
zijn wij ontzettend blij mee.

Waar mijn ouders waren, was Jurgen 
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Als ik binnenkom zitten Lynn en haar moeder ook 

gezellig aan tafel bij Loek. Lynn is een weekend 

thuis. Lynn: Zondag ga ik met mijn vader een paar 

dagen op vakantie. Vroeger gingen we altijd met 

z’n vieren op vakantie. Dat ging niet altijd 

goed zegt broer(tje) Loek. Daarom ga ik 

tegenwoordig met mijn ouders alleen op 

vakantie en Lynn met mijn vader of 

moeder.

Moeder: Als baby, peuter en kleuter was Lynn heel 
druk en op zichzelf. Toen Lynn een jaar of drie was 
kregen wij van het kinderdagverblijf een telefoontje 
met de mededeling dat Lynn anders was. Ze merkten 
iets aan haar. Dat was voor ons wel even schrikken. 

Structuur
Na vele omwegen, observaties en verschillende 
scholen hebben wij contact gezocht met Autimaat. 
Ook hadden wij een evaluatie met het gezinshuis 
waar Lynn drie dagen in de week verbleef. 
Ondertussen wisten we dat ze autisme had met een 
ontwikkelingsachterstand en ADHD. Wij schrokken 
enorm toen het gezinshuis vertelde dat ze gingen 
stoppen, omdat ze de zorg voor Lynn niet konden 
voortzetten. Het had een te grote impact op ons 
gezin. Wat doe je dan? Wij kunnen de structuur die 

Lynn nodig heeft niet bieden. Het liep 
op een gegeven moment zo uit 

de hand dat de politie erbij 
moest komen. Daarna 

kwam alles in een 
stroomversnelling 

toen Autimaat 
voorstelde dat het 
misschien beter 
was een 24-uurs 

voorziening te zoeken voor Lynn. Zo kwamen we bij 
Elver uit.

Loek: Voor mij is er veel meer rust gekomen nu Lynn 
niet meer thuis woont. Ik wist nooit hoe de sfeer 
thuis was. Soms hoorde ik buiten al geschreeuw. 
Vriendjes kwamen meestal spelen op een dag 
dat Lynn niet thuis was. Maar verder had ik geen 
schaamte. Iedereen is anders. Op school vertel ik 
wel direct tegen mijn mentor over Lynn. En verder 
zei en zeg ik gewoon dat mijn zus is zoals ze is.

Vrolijk en genieten van het leven
Het moment dat Lynn definitief bij Elver ging wonen 
was wel moeilijk. Gelukkig betrokken mijn ouders mij 
in alles. Dat vond ik erg fijn. Ze woont nu bij Groep 
2 en heeft het erg leuk daar. Dat zie je ook in haar 
gedrag. Voor de tijd was Lynn druk, onrustig en snel 
geïrriteerd. Nu is ze gezellig, blij, vrolijk en geniet van 
het leven. Als Lynn nu thuis komt dan is het gezellig 
en zijn er geen conflicten. Onze band is goed. We 
luisteren samen muziek, spelen spelletjes of gamen.

Loek heeft ook al stage gelopen bij Groep 1. Dat 
was heel leuk. Het was maar even, maar ik vind het 
sociale gedeelte en het helpen zo leuk. Nu weet ik 
dat ik later ook in de gehandicaptenzorg wil werken.

Ik wil ook in de 
gehandicaptenzorg werken
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Annelies komt regelmatig bij ons logeren
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Annelies (59 jaar), de zus van André, heeft bij de geboorte 

zuurstoftekort gehad. Dit veroorzaakte een hersenbeschadiging. 

Broer André: Ondanks dat ik vijf jaar ouder ben is er toen 

veel langs mij heengegaan. Mijn ouders waren altijd 

in de ontkenning. Zo van: aah, het valt nog wel 

mee. Alles moest eraan gedaan worden om 

het zo normaal mogelijk eruit te laten zien. 

Ze hoopten altijd nog op een wonder.



Alles draaide in het begin om Annelies en dat is ook 
logisch. Zelf was ik in mijn jeugd niet zo moeilijk. Annelies 

daarentegen had de nodige aandacht nodig, vertelt broer 
André. Annelies is licht verstandelijk gehandicapt. Je kan 
goed met haar communiceren, zij reist zelfstandig en woont 
zelfstandig in Bastion. Maar natuurlijk heeft ze ook haar zwakke 
kanten. Als dingen anders gaan wordt ze onrustig. Ze wordt snel 
boos, raakt snel in paniek, is wat naïef en goedgelovig. Een mooi 
voorbeeld is haar werk in het verzorgingshuis De Driegasthuizen. 
Je denkt wat kan hier misgaan, toch? Ze vindt het werk leuk en 
gaat met plezier naar de ouderen toe. Maar wat blijkt? Ze kreeg 
op een gegeven moment wel erg veel snoep van de bewoners. 
Tuurlijk dat je het werk dan gezellig en leuk vindt. Dat moesten 
we wel weer even terugdraaien.

In mijn jeugd heb ik wel eens periodes gehad, waarin ik mezelf 
zielig vond. Maar ik ben zeker niets tekort gekomen. Ik vond het 
ook niet raar om een zusje te hebben die anders was. Voor mijn 
ouders was het makkelijker geweest, als ze het geaccepteerd 
hadden. Ik ben twintig jaar geleden de zorg gaan overnemen 
en curator van Annelies geworden. Het grote voordeel is dat je 
nauw contact houdt met de instelling. Alle beslissingen worden 
overlegd. Het contact met de persoonlijk begeleider is voor 
mij ontzettend belangrijk en bepalend voor de band met Elver. 
Gelukkig heeft Annelies een hele fijne begeleider bij wie ik altijd 
terecht kan.

Mijn band met Annelies is goed. Is ook altijd goed geweest. 
Ze komt regelmatig bij ons logeren. Toen wij nog in Rhenen 
woonden, kwam ze zelfstandig met de bus. Waar we nu wonen 
is het reizen met het openbaar vervoer wat ingewikkelder. 
Nu haal ik haar op en breng ik haar weer terug. Tijdens een 
logeerweekend doen wij niks bijzonders. Wij hebben genoeg 
ruimte om huis. Ze heeft zelfs haar eigen laarzen bij ons staan. 
Soms zit Annelies op haar kamer lekker muziek te luisteren. 
Onze kinderen, inmiddels uit huis, weten ook niet beter dan dat 
Annelies erbij hoort. Ze weten bijvoorbeeld dat we met kerst niet 
op vakantie gaan. Annelies komt dan vaste prik bij ons.

Ik vind het mooi om te zien dat Annelies met 59 jaar nog 
gezond is en lol heeft in het leven. Op haar manier is het heel 
goed ingericht. Ze is nu nog zelfstandig, maar wat brengt de 
toekomst? Op een gegeven moment wordt ze natuurlijk ook 
ouder, krijgt wat minder beweging en kan ze misschien niet 
meer zelfstandig wonen. Dat zijn allemaal zaken waar we 
rekening mee moeten houden. Maar ik heb vertrouwen dat Elver 
dit tijdig signaleert en actie onderneemt.



Spelletjes spelen wordt veel gedaan in huize 

Jongebloed. Roos, ons zusje, heeft het niveau 

van een kind. Spelletjes spelen vindt ze leuk 

en dan spelen wij graag met haar mee. 

Skip-bo is haar favoriet, vertellen 

Daan en Madelief.

Roos is Roos
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Roos is spontaan, maakt snel een praatje, is altijd aanwezig maar heeft een laag niveau. 
Ze heeft veel structuur en begeleiding nodig, anders wordt ze snel geprikkeld en boos. 
Roos is de oudste van het gezin, daarna volgen Daan en Madelief. Madelief: Dat is soms 
wel lastig. Ik weet dat Roos de oudste is maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Roos 
woont drie dagen thuis en de overige dagen bij Elver in Arnhem. Nu (in de coronatijd) 
woont ze tijdelijk alle dagen weer thuis. 

Roos ging al op jonge leeftijd het huis uit, toen ze zeven was. Daan: Ik heb hier weinig 
herinneringen aan. Voor mijn ouders was dit natuurlijk geen leuke periode. Tot haar 
twaalfde heeft ze ook niet thuis geslapen, maar kwam ze wel wekelijks in het weekend 
thuis. Het was voor iedereen beter dat ze bij Elver (destijds Schreuderhuizen) verbleef. 
Vroeger had ik ook niet een hele goede band. Nu wel, die is ook anders geworden. Ik 
woon in Rotterdam. Eén keer in de zes weken ben ik in Arnhem. Dan ga ik altijd wat 
leuks met haar doen. Madelief vult aan: De activiteiten die we regelmatig ondernemen is 
een bezoekje brengen aan de dierentuin, spelletjes spelen, wandelen of fietsen. Meestal 
is dat met één van onze ouders erbij. Roos heeft best veel bevestiging nodig, dus dan is 
het naast dat het gezellig is ook fijn om de begeleiding samen te delen.

Daan en Madelief: Vroeger was het soms lastig om een zusje te hebben die ‘anders’ is. 
Er was vaak strijd. We hoefden maar raar te kijken, anders te reageren of iets wijzigen 
in de planning en er was ruzie. Nu ben je volwassener en kijk je hier anders naar. Roos 
heeft ook altijd spijt als ze boos is geweest. Dat is ook lastig voor haar. Voor ons is het 
dan weer lastig dat we op onze tenen moeten lopen om maar te zorgen dat ze niet 
boos wordt.

Madelief: Vroeger vond ik bijvoorbeeld een uitje naar het zwembad soms lastig. Dan 
werd ze heel hyper, vroeg ze veel aandacht en zag je iedereen kijken. 

Daan: Nu denk je laat ze lekker kijken. Roos is Roos. Je relativeert 
alles meer en bent blij dat je zelf niet afhankelijk bent.

Daan en Madelief: Het is mooi om te zien dat Roos 
geniet van de kleine dingen. Als er structuur is dan 

is ze helemaal zichzelf en lekker vrolijk. Dan kan ze 
genieten van lekker eten bijvoorbeeld. Zelf zijn wij 
hierdoor zelfstandiger, zorgzamer en geduldiger 
geworden. 





Nils (21 jaar), de broer van Silke, woont sinds 4 jaar bij 

Elver. Silke: Nils werd gehandicapt geboren, maar dat 

viel in het begin niet op. In zijn eerste jaar kreeg hij 

epileptische aanvallen en bleef hij hangen in 

zijn ontwikkeling. Dat was het moment dat 

mijn ouders verder gingen kijken. Zelf heb 

ik dat natuurlijk niet meegekregen, omdat 

ik toen nog maar twee jaar was. 

Ik wist wel dat hij anders was
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Silke: Nils is meervoudig gehandicapt en heeft een 
verstandelijke ontwikkeling van vijf maanden. Door de 

medicijnen is zijn epilepsie gelukkig aardig onder controle. 
Hij kan niet praten. Hij maakt zichzelf duidelijk door te lachen 

of wordt juist heel onrustig. Dan gaat hij hard zuchten. Als je 
hem goed kent, weet je wat hij daarmee bedoelt. Ik weet ook 
niet goed of hij mij herkent. Mijn vader wel, hij heeft een hele 
zware stem. Mijn moeder vast ook wel.

Dat Nils is zoals hij is, heb ik altijd heel gewoon gevonden. 
Natuurlijk wist ik dat hij anders was, maar vond dat nooit 
bijzonder. Wij wonen in een dorp en iedereen wist dat Nils 
meervoudig gehandicapt was. Mijn vriendinnen keken daarom 
ook nooit raar als ze kwamen spelen. Pas op de middelbare 
school kwam het besef. Ik ging naar een andere school waar ze 
Nils niet kenden. Dus moest ik uitleggen dat ik een broertje heb 
die meervoudig gehandicapt is. Dat was soms confronterend.

Niels en ik hebben een goede band. Vroeger hielp ik hem 
met eten geven of we zaten gezellig samen op de bank. Dan 
kietelde ik hem of lag ik gewoon bij hem. Omdat hij meervoudig 
gehandicapt is, heb ik niet veel samen met hem kunnen doen. 
Nu gaan we soms samen zwemmen in een verwarmd bad.

Oppas
In het weekend ging Nils wel eens logeren, dat was fijn voor hem 
en voor ons. Wij hadden ook een vaste oppas. Zij kwam iedere 
zaterdag. De ene week kwam de oppas voor ons en de andere 
week voor Nils. Dat hebben mijn ouders heel goed gedaan. 
Daarom heb ik ook nooit minder aandacht gehad. Op een dag 
vertelden mijn ouders dat Nils het huis uit ging. Pas toen snapte 
ik dat mijn ouders inderdaad wel heel veel voor hem deden. Ze 
waren altijd bij hem. In het weekend konden ze niet veel doen, of 
ik moest thuis zijn. Ik snap daarom hun keuze wel. Alleen vond ik 
het nooit zo erg dat Nils thuis was. Door die oppas konden mijn 
ouders wel het een en ander doen.

Het hebben van een gehandicapte broer heeft mij zeker veel 
gebracht. Ik kan goed meeleven en kijk niet raar op als iemand 
iets anders heeft of doet. Dat hoor ik ook terug tijdens mijn 
studie PABO. Tijdens mijn stage kom ik met veel verschillende 
kinderen in aanraking. 

Een fijn moment met Nils? Als ik terugdenk aan de cliniclowns. 
Daar gingen we altijd heen met het gezin. Ik zag Nils genieten en 
hoorde hem gillen van het lachen. Wat ik lastig vind? Dat ik een 
oudere broer heb, maar in de praktijk ben ik de oudste. En de 
momenten dat Nils pijn heeft. Hij kan namelijk niet aangeven wat 
er dan aan de hand is en waar hij last van heeft.



Henk is een super vrolijke 
en uitgelaten knu�elbeer 
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De titel geeft direct een beeld wie Henk is. De meesten bij 

Elver kennen hem wel en dat is wederzijds. Hij is overal 

bij, houdt van muziek en gezelligheid. Henk 

is ernstig verstandelijk beperkt. Op z’n negende 

kwam hij bij Elver wonen. Hij heeft last van 

overgangen en heeft geen tijdsbesef. 

Henk kan goed praten, soms wel eens te 

goed, volgens zus Wilma en 

broer Dinand.



Zus(je) Wilma: Henk had gezond geboren kunnen 
worden. Dat doet soms nog pijn. Hij is met 44 weken 
geboren. In plaats van direct handelen toen mijn 
moeder weeën had, heeft de arts weeënremmers 
ingespoten. Dit heeft ervoor gezorgd dat Henk met 
een ernstige beperking geboren is. Hij was helemaal 
zwart bij de geboorte. Mijn moeder kwam er pas 
later achter dat er iets was met Henk. Henk kon heel 
veel dingen niet, zoals gericht grijpen, omdraaien 
en kruipen. Hij heeft aan mijn hand de eerste stapjes 
gezet en tot zijn zevende zat hij in een buggy.

Henk is de oudste, daarna komen Wilma en Dinand. 
Onze moeder heeft het fantastisch gedaan. Ze heeft 
er veel alleen voor gestaan. Mijn vader vond het 
heel moeilijk dat Henk een beperking had. Hij kon 
het moeilijk accepteren. Dat was voor mijn moeder 
natuurlijk zwaar. Daarom is het zo knap dat wij in 
onze jeugd niks te kort zijn gekomen. Ze was er voor 
ons alledrie evenveel.

Broer Dinand: In onze jeugd gingen wij met het hele 
gezin veel op familiebezoek. In mijn jeugd heb ik 
het zeker wel eens lastig gevonden om een broer 
te hebben met een handicap. Als ik met Henk over 
straat liep, vond ik het soms wel lastig als ze de 
opmerking maakten: Kijk die mongool. Dat doet wat 
als je nog jong bent. Nu raakt het mij niet meer zoals 
toen. Wilma: Dat gebeurde mij ook vaak genoeg, 
maar ik nam ‘m overal mee naar toe. Kermis, 
pretparken enzovoort. Ik had nooit moeite met 
anderen, die naar ons keken of wat zeiden. Onze 
band is altijd hetzelfde gebleven. Ik bezoek Henk zo 
goed als iedere week en Dinand eens in twee á drie 
weken.

Hoe de toekomst van Henk eruit gaat zien, is lastig 
te zeggen. Je merkt dat hij ouder wordt. Hij slaapt 
steeds meer en gaat lichamelijk achteruit. Geestelijk 
niet. Hij geniet nog steeds van de kleine dingen en 
heeft gelukkig nog echt het ‘onbezorgde’.



Jasper is een vrolijke jongen van 30 jaar met het 

syndroom van down en autisme. Zus Evi: Hij heeft 

geen lichamelijke beperking. Hij is sportief, kan 

goed voetballen en is sterk. Hij kan praten 

als hij zich goed voelt, maar maakt geen 

zinnen.

Jasper was 24 jaar toen hij bij Hof van Straatsburg in 
Doetinchem kwam wonen. Op dat moment ging het 
thuis wel redelijk. Het was dus niet zo dat het thuis 
niet meer ging. Maar de juiste plek kwam langs bij 
Elver. Voor mijn ouders was het heel erg wennen. 
Aan de andere kant kregen ze ook veel meer tijd om 
leuke dingen samen te doen.

Samen
Jasper is één jaar jonger dan ik. Vroeger speelden 
we veel samen met ons andere broertje Sjoerd. Later 
veranderde dit meer in het zorgen voor hem. Jasper 
zat rond zijn 20e in een depressie. Hij sliep erg slecht 
en kwam steeds het bed uit. Daardoor kregen wij als 
gezin ook bijna geen nachtrust. Mijn ouders kregen 
een burn-out en Sjoerd en ik liepen studievertraging 
op. Gelukkig zijn we hier allemaal goed uitgekomen. 
Samen met mijn vriend heb ik een tijdlang één 
weekend in de maand op Jasper gepast. Zodat mijn 
ouders een weekend weg konden om bij te tanken. 
Jasper en ik kennen elkaar dus erg goed. Ik denk dat 

ik voor Jasper veilig, betrouwbaar 
en gezellig ben. Daarnaast is 

Jasper een gezellige broer 
waar ik leuke dingen 

mee kan doen.

In mijn kindertijd 
heb ik weinig 
lastige momenten 
meegemaakt. 

Mijn ouders hebben ons alle drie evenveel aandacht 
gegeven. Jasper ging ook altijd mee op vakantie 
en was net zoveel onderdeel van het gezin als de 
rest. Wij deden als gezin best veel. Zo gingen we 
bijvoorbeeld iedere week samen naar het bos. Later 
nam ik Jasper vaak mee naar de dierentuin of het 
zwembad. Jasper gaat nog bijna ieder weekend 
naar huis. Het is dan gezellig en mijn ouders hebben 
alle tijd voor Jasper. Omdat ik Jasper veel zie in het 
weekend bij mijn ouders kom ik niet heel vaak bij 
Hof van Straatsburg. Jasper komt ook wel eens bij 
ons op visite. Dan is hij trotse oom van mijn kinde-
ren. Wat ik lastig vond is de verhuizing naar Hof van 
Straatsburg. Wij konden Jasper niet uitleggen dat hij 
ergens anders ging wonen. Het voelde alsof we hem 
daar hadden ‘achtergelaten’. Natuurlijk wisten we dat 
dit de beste keuze was maar het voelde wel heel naar.

Trots
Het is heel fijn om te zien dat Jasper gegroeid is bij 
Elver. Hij gaat zelfstandig naar de winkel van Elver 
met een boodschappenlijstje. Dat hadden wij nooit 
gedacht en ook niet durven dromen. Wij zagen 
gewoon teveel beren op de weg. Hij is dan ook heel 
trots als je hem hiernaar vraagt. Ook heeft hij op de 
woning vrienden gemaakt en heeft hij dagbesteding 
bij De Onderhoudsgroep.

Ik hoop dat Jasper in de toekomst zo weinig 
mogelijk spanningen krijgt en dat er genoeg 
vertrouwde mensen om hem heen blijven. 

Jasper is gegroeid bij Elver 
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Sinds 3 jaar woont Mariska bij Balkenhof 2 in 

Nieuw-Wehl. Broers Gerben en Ruben: Mariska 

is bijna altijd vrolijk, actief met spelen en houdt 

van muziek. Wij hebben veel bewondering 

gekregen voor de mensen in de zorg. 

Het werken met mensen met een 

beperking is vaak een hele uitdaging.

De fysieke lasten zijn minder, 
maar de zorgen blijven
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Ruben: Bij de geboorte bleek Mariska te klein te zijn en 
woog amper vier pond. Ze wisten toen nog niet precies 

wat ze had, maar wel dat ze anders was. Ze maakte weinig 
geluid en was een hele rustige baby. Mariska heeft het Wolf-

Hirschhorn syndroom, vernoemd naar de twee doktoren die dit 
ontdekt hebben. Dit is een aangeboren chromosoomafwijking met 
typische uiterlijke kenmerken. Mariska kan niet goed lopen en als ze 
loopt, is het met een rollator. Ze praat niet, maar begrijpt wel veel. 
Ook maakt ze veel geluidjes. Eigenlijk kan je haar vergelijken met 
een kind van één jaar.

Gerben: Mijn ouders deden heel veel. ‘s Ochtends was er een aantal 
dagen in de week PGB-hulp en soms een gedeelte van de middag. 
De avond en nacht deden mijn ouders. Zoals sondevoeding geven 
en Mariska naar bed brengen. Ze waren altijd druk met Mariska. Voor 
ons was dat heel normaal. Je kan niet zomaar een avond weg. Als 
je dat wilt dan moet je altijd iets regelen voor Mariska. Tijdens de 
vakanties ging Mariska naar een gastgezin en konden wij met z’n 
vieren op vakantie.

Mariska had al dagbesteding en logeerweekenden bij Elver, toen 
mijn ouders hoorden dat er een plekje vrij was bij Elver. Toen ging 
het heel snel. Mijn ouders moesten wel schakelen. Het hele huis is 
aangepast, met een box in de kamer en er is ineens een stuk zorg 
weggevallen. Zoals wij zeggen: De fysieke lasten zijn minder, maar 
de zorgen blijven, vertelt Ruben.

Gerben en Ruben: Onze band met Mariska is goed. Die was altijd 
goed en is, nu ze niet meer thuis woont, nog specialer geworden. 
Ze herkent ons en is blij als wij op bezoek komen. Wij gaan vaak 
een rondje lopen naar Banningshof en daar lekker koffiedrinken. 
Schaamte heb ik nooit gehad. Als ik een rondje ging lopen met 
Mariska kreeg ik ook nooit nare reacties. Mensen konden zien dat 
Mariska anders was. Dat scheelt denk ik al een hele hoop.

Onze ouders hebben de aandacht altijd goed verdeeld. Vader 
was aan het werk, daarmee kwam de zorg vooral op mijn moeder 
terecht. Naast de verzorging van Mariska gingen we ook weleens 
naar een pretpark. Natuurlijk ging de meeste aandacht naar Mariska, 
maar dat heb ik nooit als vervelend ervaren. Er was een periode 
dat Mariska veel epilepsie had met ziekenhuisopnames. Dat waren 
momenten dat wij naar oma gingen, die woonde vlak achter ons. 
Voor ons was dat niet vervelend. Bij oma was het altijd gezellig. Wij 
kijken goed terug op onze jeugd!

Ruben: Mariska kan bij Elver met veel oefenen haar niveau en 
conditie op peil houden. Ze heeft een mooie grote box op haar 
kamer die ontzettend belangrijk is. Ze heeft een plek nodig waar ze 
haar eigen speelgoed en muziek heeft.



aaaa



Dag Elver
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Dag Elver...

GEBOREN

CATO |
Dochter van 
Rosie en Tom Hoving

FAYA |
Dochter van 
Serena Huberts-Buis 
en Florian Huberts 
Zusje van Xenna

JESSE |
Zoon van 
Leonie en 
Koen Marneth

GWEN |
Dochter van 
Laura Visser en 
Guus te Hofsté

JUUL |
Dochter van 
Marloes Wissing 
en Frederik van 
Ampting 
Zusje van Cato, 
Fiep en Geke

TIES |
Zoon van 
Evi en Tom Markhorst
Broertje van Elain

LEIN |
Dochter van 
Anne-Marye 
Helmink en 
Jeroen Giezen 
Zusje van Bien 
en Kaat

TUUR |
Zoon van 
Iris Willemsen 
en Geoffrey van 
Reenen
Broertje van 
Moos en Dies

NORA |
Dochter van 
Joyca Nibbeling en
Pim van Swaaij



NIEUW

ADRIENNE |
Oranjestraat 8 

BAS |
Waterlelie 2 

EDWIN |
Linde 2 

GIOVANNI |
Groep 1 

QUINCY |
Deutseveldstraat 

SIMON |
Waterlelie 2 

VERHUISD

ISIDORUSSTRAAT |
Oranjestraat 8

KIMBERLY |
Esdoornlaan 16 

MEDLER |
Blomstraat

PATRICK |
Elzenpas 6 

PETER |
Elzenpas 5 



IN MEMORIAM

Bart Derksen
30-03-1948 | 23-08-2020

Je ogen spraken krachtig,

je handen vonden nooit rust.

Je woorden waren eerlijk,

je hart vol levenslust.

Maar de allermooiste sterren,

ook die moeten soms gaan.

Ze zijn te groot voor dit leven,

en gaan door naar een nieuw bestaan.

Jij was onze ster Bart,

jij mag nu aan de hemel staan.

En in de avond zullen we kijken,

hoe jij daar staat te prijken.

En onze gedachten zullen dan weer even, 

naar Bartje Derksen gaan.

Voor altijd in ons hart. 

Bewoners en begeleiders 

Klompendreef 4

Fons Fruijtier
18-02-1956 | 25-05-2020 

Lieve Fons,

Op 1 augustus 1972 kwam jij bij Fatima 

wonen in het hoofgebouw. Later 

verhuisde je naar Elzenpas 6. In 2001 

verhuisde je naar Wendakker 5 en 

kreeg je een eigen slaapkamer. In jouw 

slaapkamer overleed jij op 25 mei om 

4.30 uur rustig met Marjon aan je zijde. 

Wat genoot jij van het leven en de 

mensen om je heen. Vroeger van 

autorijden met papa en thuis logeren. 

Jarenlang wandelen met mama en 

lekker bijkletsen en zingen.

Je begon de dag graag met: 

“goedemorgen, schoenen aan en 

eten”. Want op lekker eten was je dol 

en vooral op ijsjes. En ook rijden in de 

rolstoeltaxi met je zusje en nichtje met 

aansluitend ijs eten, was een feestje. 

Kinderliedjes meezingen met Music 

Maatje Marieke en als uitsmijter ‘Lang 

zal hij leven’. En paardjerijden of uit met 

de boemel. Heerlijk badderen of een 

voet- of handmassage krijgen.

Het is heel stil zonder jou, Fons. We 

missen jouw twinkelende ogen en 

gezellige geklets. Jij zit in ons hart en 

vergeten zullen we jou nooit.

Bewoners en team Wendakker 5, 

Lorette en Anne Fruijtier

Cor van der Hoek 
23-02-1964 | 14-09-2020 

Als een regenboog vol kleuren, 

als een zonnetje heel fel. 

Een herinnering zo dierbaar,

in gedachten geen vaarwel. 

Nooit meer samen kunnen werken en 

praten, 

een enorme leegte die je bij ons hebt 

achtergelaten. 

Verdriet en een groot gemis, 

nu onze lieve collega/begeleider er niet 

meer is. 

Wat blijft zijn de bijzondere 

herinneringen,

dat worden de waardevolle dingen.

Om te bewaren veilig en apart,

op een speciaal plekje in ons hart.

 

Bewoners en team Klompendreef 6 en 

Het Groene Rondje  

Judith Huiting en Monique Horstra, 

regiomanagers 

Irma Harmelink, bestuurder



Waar woon je? Thuis, bij Elver?
Ik woon in Arnhem-Zuid op een woongroep aan de 
Gronsveldstraat.
 
Hoe lang woon je er al?
Al heel lang. Ik woon nu 3 jaar aan de Gronsveldstraat, 
maar in totaal al 20 jaar.
 
Heb je het naar je zin?
Ja hoor, ik woon hier met veel plezier en heb het 
enorm naar mijn zin.
 
Hoe ziet jouw kamer of huis eruit?
Op mijn kamer heb ik allemaal spullen van Ajax, een 
makkelijke zitstoel en een tv.
 
Zou je nog iets nieuws of anders op je kamer 
willen?
Een klein koelkastje zou ik nog wel willen, om mijn 
biertjes in te zetten.

Heb je een tuin? Een grote of een kleine?
We hebben hier best een behoorlijke tuin.
 
Wat doe je in de tuin?
Ik vind het heerlijk om in de tuin te werken, maar ook 
om lekker te zitten of te eten.
 
Wat zou jij aan de tuin willen veranderen?
Nee hoor, ik ben tevreden met de tuin zoals hij nu is.
 
Wie zou je thuis wel eens op de koffie willen 
hebben en waarom?
Klaas-Jan Huntelaar. Dat is mijn favoriete 
voetbalspeler.
 
Heb je een bad of een douche?
Beide, maar ik vind douchen fijner. 
 
 
 

Wil jij ook weten hoe het huis van andere bewoners eruit ziet? Wij zijn wel 

benieuwd. In dit Elver magazine laat Frank zijn thuis zien. Hij vertelt je 

waar hij woont en hoe lang. En wie wil hij graag eens op de koffie hebben? 

Lees gauw verder en wie weet sta jij er de volgende keer in.

Op bezoek bij Frank in Arnhem
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Mijn thuis...



Wat zou je nog graag op de badkamer willen 
hebben?
Een stortdouche. Ik vind het fijn om lekker lang onder 
de douche te staan.
 
Zing je onder de douche en wanneer?
Ja, je gelooft het niet van een Ajax-fan, maar ik zing 
een Feyenoord-lied. Vooral als ze weer kampioen zijn.
 
Waar zou je willen wonen?
Dicht bij de winkels en een voetbalveld.
 
Kook je zelf en wat vind je het lekkerst?
Ik hou van koken. Dat doen we hier ook regelmatig. Ik 
hou van soep maken, lekker met stokbrood erbij.
 
Welk huisdier zou je graag willen hebben en 
waarom?
Als ik een huisdier mocht kiezen, dan een hond. Daar 
kun je lekker mee wandelen.



Verslag uitjes 2020

Op pad dankzij Vrienden van Elver
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Op pad

Vier bewoners van de Deutseveldstraat op
zeehondensafari in Zeeland 

Er is geld beschikbaar gesteld om samen met de bewoners een dagje 

uit te gaan, om te besteden voor een leuke activiteit of om als groep 

samen iets te kopen. 

Met het geld hebben bewoners van Hof 
van Rome genoten van een bu�et in 
Italiaanse sferen. Er was van alles; vlees, 
vis, groentes en nog veel meer



Uitje naar Scheveningen

Groep 1 geniet van hun zwembad 

Linde 3-4 heeft een bbq in het thema ‘aloha’ 
georganiseerd. Samen met de collega’s van 
de Dierengroep en Manege 

Muzikale middag bij Heijendaal 

De bewoners van Klompendreef 2 genieten 
van hun nieuwe zandwatertafel en 
voelmateriaal  



Groep 2 maakt met plezier gebruik van de 
Xbox en de tie dye verf

Drie bewoners van de Spoorstraat in Didam 
zijn naar het Openluchtmuseum in 
Arnhem geweest. Twee bewoners hebben 
heerlijk spareribs gegeten en genoten van 
een sorbet 

Esdoornlaan 14 en 16 hebben twee grote
zwembaden gekocht 

Wendakker 1 en 2 genieten van hun
interactieve kat 



De bewoners van De Vlinder hebben gekampeerd in een schuur in Halle. 
Lekker gegeten, kampvuur en heerlijk ontbeten 

Borrelmoment in Banningshof met Klompendreef 1 
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Puzzel je mee?
Verbinden

Puzzelen...

Woordzoeker jonge dierenZoek de 10 verschillen

B I G G E T J E

V K S C H A A P

A U V E U L E N

R K I K A L F K

K A P A A R D I

E T K E K O E P

N K I T T E N N

L A M M E T J E

De dinosaurus wil graag wat eten van de boom rechts. 
Help jij hem de weg vinden? Begin dan bij links bij start.

• schaap • kalf • kat 
• veulen • lammetje • varken     
• kitten  • kip • koe
• biggetje • paard

Welke letters blijven over?



Verbind alle puntjes met elkaar. Welk dier komt eruit?



Thuis bij Elver
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Uitzending...

Door Corona is alles anders dan anders. Zo ook de activiteiten bij Elver. Wil 

je een terugblik op de activiteiten van afgelopen tijd? Bekijk dan 

de Thuis bij Elver uitzendingen. De uitzendingen vind je op 

www.elver.nl/voorjou onder Thuis bij Elver.

http://www.elver.nl/voorjou


Uitje naar Scheveningen



MIRJAM

JACQUELINE

ELLEN

LINEKE

CILIA
BAUKE

LORETTE
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Aan dit magazine werkten mee...

BELINDA

TELLY




