
Kwartaalblad deSeizoenenjaargang 1 // editie 2 // november 2017

// BLZ 02 // Seizoentje voor jamie 
 ZELFSTANDIG WONEN

de hersft
// BLZ 04 // onder vier ogen
 GESPREK mET EEN OuDER

// BLZ 09 // INTERVIEW mET 
 FAmILIEVERENIGING VAN BRONLAAK

Kwartaalblad deSeizoenen



DESEIZOENEN BESTAAT uIT WOON- EN WERKGEmEENSchAPPEN 
VOOR VOLWASSENEN mET EEN VERSTANDELIjKE BEPERKING, 
mEERVOuDIGE BEPERKING EN/OF GEDRAGSPROBLEmATIEK. 

Bijzonder en 
antroposofisch

issie&visie

Jamie woont sinds eind 2016 bij  
Elivagar, op een locatie in Horn. Jamie 
doet een opleiding bij Citaverde Groen 
richting tuinaanleg en onderhoud.
Het gaat goed met Jamie en daarom 
maakt ze binnenkort ook een volgende 
stap: ze gaat dan namelijk zelfstandig 
wonen met begeleiding van Elivagar 
Ambulant. We zijn trots op haar!

Jamie
Seizoentje voor...
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600 stuks

De Corisberg
Hoeve: Corisbergweg 1

6416 HJ Heerlen
Villa Terwinselen: Mariastraat 2

6467 EG Kerkrade
045 - 5412 451

Elivagar
Koppelstraat 19
6088 EM Roggel
0475 - 390 520

Gennep Eindhoven 
Genneperweg 169

5644 RS Eindhoven
0485 - 388 900

Bronlaak
Bronlaak

Gemertseweg 36
5841 CE Oploo
0485 - 388 900

Verdandi
De Groote Modderkolk

Vrijenbergweg 24a
7371 AA Loenen (Gld)

Woongemeenschap Helios
Loverendale 10

7207 PG Zutphen
06 5773 5531

Overkempe
Koekoeksweg 100

8121 CS Olst
0570 - 568 600

Colofon

Onze missie! 
In onze woon- en werkgemeenschappen ondersteunen wij het samen-wonen,  
samen-werken en samen-leven. Op basis van onze antroposofische mensvisie  
willen wij sociale verbanden scheppen die het welzijn en de ontwikkeling van  
cliënten en medewerkers bevorderen. Hiertoe behoren medecliënten, mede- 
werkers, familie en vrienden, maatschappelijke omgeving en vrijwilligers. Wij 
geloven dat elk mens unieke mogelijkheden en talenten heeft, ondanks een  
verstandelijke of fysieke beperking. De waarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid 
en tegenwoordigheid van geest dragen wij uit in onze begeleiding en ondersteuning. 

Ons bijzondere logo
Het logo van DeSeizoenen is ontworpen 
door Melroy Bisel en is geïnspireerd 
op het klaverbladmodel dat Bernard  
Lievegoed (psychiater, pedagoog, 
organisatiedeskundige en antropo-
soof) heeft gepresenteerd in zijn boek  
Organisaties in ontwikkeling, zicht 
op de toekomst. Wat opvalt aan het 
logo is dat het transparant is: je kunt 
er doorheen kijken. Daarnaast zijn er 
regenboogkleuren in verwerkt. De vier 
seizoenen komen terug in de punten 
van de lemniscaten: blauw voor winter, 
groen voor lente, geel voor de zomer en 
het rood voor de herfst. DeSeizoenen 
kiest met haar logo voor de eigenheid 
én onderlinge verbondenheid van de 
verschillende locaties. Woon- en werk-
gemeenschappen die een beschermen-
de en voedende kwaliteit hebben en die 
in een open verbinding staan met de 
omringende samenleving. 
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Onze zorg
De opgave die DeSeizoenen zich stelt, 
is de cliënt aan te moedigen om zijn of 
haar eigenheid verder te ontwikkelen. 
DeSeizoenen wil niet alleen verant-
woorde zorg maar ook goede zorg bie-
den. Een kernwaarde binnen de zorg en 
ondersteuning die wij bieden is daarom 
de kwaliteit van de ontmoeting tussen 
mensen. Cliënten voelen zich bij ons 
thuis in een woon- werkgemeenschap. 
Het dagelijkse samen leven en 
werken staat voorop en wij 
willen onze cliënten een
rijk leven bieden.

NIEUWS

In 2018 bestaat de locatie Bronlaak 70 jaar! Op 23 oktober om precies te 
zijn. Uiteraard wordt dat gevierd. Onder andere met een Open Dag op 
2e Pinksterdag 21 mei 2018.

De Theeschenkerij van onze locatie Verdandi op de Groote Modderkolk 
in Loenen is ook in het weekend van 11.00 – 17.00 uur geopend. Het erf 
van de Groote Modderkolk delen we met Natuurmonumenten en is een 
perfecte uitvalsbasis voor mooie fiets- en wandeltochten!



VIErWOOrd

‘Er is hier aandacht voor elkaar’, zei onlangs een nieuwe 
medewerker tijdens een introductiebijeenkomst. ‘Bewoners 
mogen zijn wie zij zijn en ik word als medewerker gezien en 
mag me als mens ontwikkelen’. Van zo’n uitspraak word ik 
natuurlijk heel blij en trots.
 
Meestal word ik als directeur betrokken bij de zaken die niet 
goed lopen. Natuurlijk hebben we constant zaken te leren en te 
verbeteren. Maar wat we in de dagelijkse stroom van het werk 
soms uit het oog verliezen, is dat de manier waarop wij de zorg 
vormgeven vanuit onze antroposofische mens- en zorgvisie 
bijzonder is. Nieuwe medewerkers, cliënten en hun verwanten  
ervaren dat. Onze visie gaat uit van menselijke ontwikkeling 
en verbinding, voor cliënt en medewerker. Dat gaat veel breder 
dan het uitsluitend verlenen van zorg; heel de mens wordt aan-
gesproken. Met kunst en cultuur, met gezamenlijke jaarfeesten 
en een natuurlijke en helende omgeving. Een plek waar het goed 
toeven is voor alle betrokkenen van de zorglocatie en een plek 
met maatschappelijke uitstraling en betekenis. 

Met eenzelfde ‘frisse’ blik als die van een nieuwe medewerker zagen 
directie, commissarissen en aandeelhouders van DeSeizoenen de 
kwaliteit van antroposofische zorginstellingen in Berlijn. Tijdens 
een werkbezoek bezochten wij een antroposofisch ziekenhuis waar 
patiënten graag naartoe gaan en dat als één van de beste ziekenhui-
zen in de regio Berlijn-Brandenburg staat aangeschreven. Omdat 
patiënten ervaren dat zij hier als mens serieus worden genomen 
en omdat de behandelingen, - regulier, aangevuld en verrijkt met 
antroposofische therapieën en medicatie - bewezen effectief zijn. 
Ook waren we te gast bij een collega woon- en werkgemeenschap. 
Het bijzondere hier was dat de werkplaatsen in opdracht van het 
gewone bedrijfsleven werken en er veel cliënten van buiten de  
eigen instelling werken. De antroposofische aanpak van werk en de  
bredere menselijke ontwikkeling spreken hen aan. Inspirerende voor-
beelden die ons helpen ook onze organisatie verder uit te bouwen.

Met frisse ogen zien we dus scherper de essentie van goede zorg. 
Dat vraagt om steeds weer ‘nieuw’ naar de eigen werkelijkheid 
en gegroeide vanzelfsprekendheden te kijken.

Met frisse ogen zien 
we dus scherper de 
essentie van goede zorg

Frisse Blik
// door merlijn trouw
 ALGEmEEN DIREcTEuR DESEIZOENEN
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Vier!



Kiki is een bijzondere cliënt. Want ze 
is pas 17,5 jaar oud en woont al vanaf 
haar 16e in het Penningshuis in Eind-
hoven, terwijl DeSeizoenen eigenlijk 
geen cliënten onder de 18 heeft. “Maar 
alle puzzelstukjes vielen in elkaar”, ver-
telt moeder Chrisje. “Bij DeSeizoenen 
wordt gekeken naar waar de groep be-
hoefte aan heeft. En in het Pennings-
huis was ruimte gekomen voor een 
beweeglijke, vrolijke spring in ’t veld. 
En dat is Kiki! Eerst heeft Kiki een paar 
weekenden proefgedraaid, maar al snel 
wilde ze niet meer weg!”

Chrisje: “We kenden de Genneper Par-
ken, waar locatie Gennep gevestigd is, 
goed. We wonen zelf ook in Eindhoven. 
We zagen op de Genneper Hoeve vaker 
bewoners van locatie Gennep werken. 
En zo kwamen we er achter dat DeSei-
zoenen hier gevestigd is. Ik dacht toen 
altijd al dat dit voor Kiki een prachtige 
plek zou zijn om te wonen. Maar ik 
dacht ook dat dat vast niet ging luk-
ken, want het is natuurlijk een relatief 
kleine locatie, waar niet veel verloop is. 
En toen kwam toch zomaar die plek in 
het Penningshuis vrij.” 

Vier! 
Chrisje en haar man Jeroen hebben 4 
kinderen: Max (20), Kiki (17) en Zonne 
(9). Tussen Kiki en Zonne werd Fee ge-
boren. Fee overleed toen ze een maand 
oud was aan een zeldzame huidaandoe-
ning, Herlitz Junctionele Epidermolysis 
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     &  Kiki

Kiki is echt een cadeautje
// magazine vier SpreeKt met 

moeder en dochter chriSje en 
KiKi gulicKx. KiKi woont op 

locatie gennep in eindhoven in 
het penningShuiS, Samen met 4 

andere bewonerS. chriSje en 
KiKi vertellen over hun 

ervaringen met deSeizoenen. 

GESPREK mET EEN OuDER

ndervierogen
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Bullosa. Fee is duidelijk nog heel be-
langrijk, want Kiki noemt haar meteen 
als ik vraag of ze nog broers of zusjes 
heeft. “Door onze ervaringen met Kiki 
konden we ook beter omgaan met de 
ziekte van Fee”, geef Chrisje aan. “Kiki 
is echt een cadeautje! Toen we ons eer-
ste kind Max kregen stonden we toch 
anders in het leven. In plaats van te 
kijken naar ‘wie is dit kind’, keken we 
vooral naar ‘wat kan hij allemaal’. Toen 
Fee overleed hadden we al heel veel ge-
leerd van Kiki. Dat we vooral kwaliteit 
van leven belangrijk vinden.”

diagnose
Over de eerste jaren van Kiki vertelt 
Chrisje: “Na de geboorte van Kiki zag 
ik eigenlijk meteen dat er iets niet he-
lemaal normaal was. Ze was een hele 
gemakkelijke baby, té gemakkelijk. Ook 
vielen er bepaalde uiterlijk kenmerken 
op. We hebben tot haar 9e jaar eigen-
lijk nooit gezocht naar een diagnose. 
Want we vonden Kiki prachtig! We za-
gen echt wel dat ze anders was dan an-
dere kinderen, maar voor ons was dat 
niet zo’n issue. Ook op de Vrije School, 
waar al onze kinderen naar toe gingen, 
en Zonne nu nog, was haar ‘zijn’ geen 
punt. Uiteindelijk volgde toch een in-
telligentieonderzoek toen Kiki 9 was, 
want als je zorg nodig hebt, heb je een 
indicatie nodig. Hoewel ik daar hele-
maal niet tegenop had gezien, vond ik 
de uitslag toch wel heel confronterend. 
Ze was niet alleen moeilijk lerend, maar 
bleek ook echt een verstandelijke be-
perking te hebben. Ze heeft een dupli-
catie van het eerste chromosoom.”

Tijdens het gesprek vraagt Kiki aan 
Chrisje of ze haar zelf gesmeden paard 
mag laten zien. Trots laat ze een prach-
tig paard van ijzer zien. “Kiki werkt 
graag met haar handen. Op de Vrije 
School werken ze met hoofd, handen 
en hart. Waar andere leerlingen mis-

schien meer met hun hoofd doen zit de 
kracht van Kiki in het werken met haar 
handen en hart. En dat wordt dan ook 
gestimuleerd. Op de vrije school wordt 
er bijvoorbeeld euritmie gedaan, spe-
len ze toneel, wordt er gekookt, werken 
ze in de moestuin en smeden ze ijzer”, 
vertelt Chrisje enthousiast over het 
concept van de Vrije School. 

Kiki heeft onlangs haar voortgezet 
onderwijs in een integratieklas op een 
gewone middelbare school afgerond. 
Binnenkort gaat ze werken op de Gen-
neper Hoeve. Niet dat dat nieuw voor 
haar is, want haar stages en vakanties 
bracht ze daar al door. “Ik werk het 
liefst buiten met de dieren”, vertelt 
Kiki. “Verder vind ik toneelspelen heel 
leuk! Dat doe ik bij Carte Blanche in 
Eindhoven”. Als ik vraag wat ze nog 
eens heel graag zou willen doen dan 
zegt ze: “Op vakantie naar Curaçao! 
Dan gaan we vliegen, er is daar strand 
en het is lekker warm!” Als ik dan vraag 
waarom precies Curaçao dan zegt Kiki 
meteen: “Daar kan ik met dolfijnen 
zwemmen! En ik wil graag met mama 
naar Ameland om daar samen met een 
paard langs het strand te rijden!” Haar 
liefde voor dieren is duidelijk. 

rust
“Op vakantie gaan is best lastig”, ver-
telt Chrisje. We hebben dieren en een 
eigen bedrijf en dat kunnen we niet 
zomaar achterlaten. Maar we zijn ook 
gewoon graag thuis.” Chrisje en Jeroen 
hebben een autoreinigingsbedrijf. Op 
dat bedrijf werken ook mensen met 
een arbeidsbeperking. Het is duidelijk 
dat Chrisje en Jeroen het belangrijk 
vinden dat mensen zich kunnen ont-
wikkelen. En niet alleen hun kinderen 
geven ze daarvoor alle kansen. 

Chrisje: “We zeggen wel eens geksche-
rend dat Kiki als eerste op kamers is ge-

INtErVIEW

gaan. Haar broer studeert geneeskunde 
in Utrecht, maar het is voor hem bijna 
onmogelijk om daar een betaalbare ka-
mer te vinden. Dus die woont nog thuis. 
Sinds Kiki in het Penningshuis woont, 
is er veel meer rust in ons gezin geko-
men. Haar zusje Zonne vindt nu meer 
haar plek en we hebben zelf ook een 
andere rol gekregen in de omgang met 
Kiki. Kiki komt ook nog graag bij ons, 
maar Huize Penninx noemt ze haar 
thuis. We zijn dan ook echt heel dank-
baar dat ze daar terecht kon. Dat je een 
organisatie vindt die in basis hetzelfde 
over ontwikkeling van je kind denkt als 
jij, dat is heel geruststellend. Kiki vult 
aan: “Ik wil niet meer terug naar papa 
en mama. Het is hier veel rustiger. Dit 
is mijn thuis. Als ik bij papa en mama 
ben, wil ik eigenlijk snel weer terug. Ik 
ben ook veel minder snel boos nu.”

“We hebben eigenlijk ook nooit een 
andere organisatie dan DeSeizoenen 
overwogen”, zegt Chrisje. “We horen 
van andere ouders wel eens van andere 
organisaties, maar dan ben ik toch blij 
met onze keuze. Natuurlijk zijn er ook 
wel eens dingen die nog verder ontwik-
keld mogen worden, zoals de voeding, 
maar dat kunnen we gewoon bespreken 
en daar wordt dan ook naar geluisterd. 
We hebben een heel goed contact met 
locatiemanager Carin van Bommel en 
met de begeleiders. Het allerbelangrijk-
ste vinden we dat Kiki tevreden is. Dat 
ze mag zijn zoals ze is. Dat er in moge-
lijkheden gedacht wordt in plaats van in 
onmogelijkheden. Dat iedereen gelijk is. 
Sinds ze hier is, heeft ze ook echt een 
flinke ontwikkeling doorgemaakt.”

Tot slot zegt Chrisje: “Jeroen en ik heb-
ben kinderen gekregen met het idee dat 
je ze mag prikkelen om van alles te ont-
dekken. Dat de reis veel belangrijker 
is dan het einddoel. En Kiki heeft dat 
inzicht bij ons alleen maar versterkt!”

Kiki is echt een cadeautje
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Bij deSeizoenen is duurzaamheid belangrijk, sociale duurzaamheid en 
ecologische duurzaamheid. Op Hoeve Corisberg in Heerlen is dat dui-
delijk zichtbaar. de Hoeve ontstond in de late middeleeuwen. In 1998 
transformeerde de Corisberg  naar een zorghoeve op initiatief van een 
groep betrokken ouders. Zij zochten voor hun zoons en dochters naar 
een veilige, vertrouwde, zinvolle, groene omgeving. 

Lucinda Lodenstein, locatiemanager van
Hoeve Corisberg, vertelt: “In 2011 werden 
er woningen gebouwd op Hoeve Corisberg. 
Daarbij werd al uitdrukkelijk naar duurzaam-
heid gekeken. Dat zie je bijvoorbeeld in het 
leefklimaat en landschappelijke inpassing 
in de Beekdalhelling. Vandaar ook die mooie 
groene daken op de woningen.”

Maar er is meer. Op Hoeve Corisberg 
wordt biologisch en biologisch dynami-
sche voedsel geproduceerd. Daarbij wordt 
onder andere gebruik gemaakt van eigen 
compost, wordt bemest met mest van 
eigen dieren, worden de varkens ingezet 
als natuurlijke oppervlakte bewerkers en 
is er oog voor bloei van kruiden en nest-
gang van vogels. Het eigen verbouwde 
eten komt  terecht op het bordje van de 
cliënten. En de rest van de oogst wordt 
verkocht in de boerderijwinkel op Hoeve 
Corisberg. 

// LEKKER OP LOcATIE
 de coriSberg heerlen

Verder wil Hoeve Corisberg echt een rol 
spelen in de gemeenschap. Lucinda: 
“Onze hoeve is een beschutte plek voor 
onze cliënten. De Corisberg is een woon 
en werkgemeenschap die nadrukkelijk 
de verbinding zoekt met de buurt en de 
omgeving . Daarom organiseren we jaar-
lijks diverse activiteiten die bij ons passen, 
waarbij iedereen welkom is, zoals de Bio 
boeren dag, de rommelmarkt, Kerst op het 
Erf, enz.  Ook hebben we onlangs, samen 
met andere partijen, de Dag van de Duur-
zaamheid georganiseerd op onze locatie.”

“Maar ik vind dat we best nog een stapje 
verder mogen gaan. Daarom ben ik ook 
blij dat het onderwerp duurzaamheid 
uitdrukkelijk een plek krijgt in de jaar-
plannen van 2018 van DeSeizoenen. 
Voor Hoeve Corisberg wil ik nog stappen 
zetten op het gebied van waterhuishou-
ding, groene energie en gebruik van eigen 
opgewerkte energie via  zonnecellen. Ik 
zou graag laten zien aan de omgeving dat 
duurzaamheid een belangrijk thema voor 

ons is door voor aan de weg een meter te 
plaatsen waarop voor passanten zicht-
baar is hoeveel elektriciteit wij opwekken. 
De Corisberg energie neutraal, hoe mooi 
zou dat zijn?”, zegt Lucinda enthousiast. 

Lucinda vindt het onderwerp duide-
lijk belangrijk. Waar komt dat vandaan? 
Lucinda: “Ik ben opgegroeid in het mooie 
Limburgse landschap in Epen. Van jongs 
af aan heb ik de waarde van groen en de 
natuur om mij heen gezien. Ik was een 
echt buitenkind en altijd bezig met de die-
ren, de tuin en het landschap om me heen. 
Ik vind het dus heel belangrijk om goed te 
zorgen voor mens en milieu. Niet alleen 
voor nu, maar ook voor de generaties die 
na ons komen. Ik maak me oprecht veel 
zorgen over de aarde en de mensheid, dus 
ik wil alles doen wat binnen mijn moge-
lijkheden ligt om bij te dragen aan de 
‘gezondheid’ van de aarde.  Op de Coris-
berg denken de ouders en verwanten er 
ook zo over, want met deze gedachte is 
onze locatie ook ontstaan.”
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Samenspel
tussen mens, natuur en leefmilieu



// LEKKER OP LOcATIE
elivagar roggel

Op hoeve Twente gaan dagelijks zes 
tot acht licht verstandelijk beperkte 
jongeren aan de slag met alle facetten 
van het boerenbedrijf. Naomi is 17 jaar 
en woont sinds juni 2016 bij Elivagar. 
Overdag is ze aan het werk op Hoeve 
Twente. Naomi: “Ik vind het heel leuk 
om met de dieren te werken en ik heb 
veel geleerd van boer Armand.” Met 
Armand bedoelt ze Armand Reumer-
man die als vakinhoudelijk werkleider 
op Hoeve Twente werkt. Hij weet alles 
van biologische dynamische landbouw 
en veehouderij, maar ook hoe jongeren 
te motiveren. 
Doelstelling van Hoeve Twente, is om 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
jongeren zoveel mogelijk te benutten. 
Armand: “Ons doel is om deze jonge-
ren te begeleiden naar een zo zelfstan-
dig mogelijk leven en participatie in de 
samenleving. Het werken staat centraal 
en daarbij wordt gekeken naar de kwa-
liteiten en mogelijkheden van elke jon-
gere. Ze worden gestimuleerd om hun 
talenten zoveel mogelijk te ontplooien.”

Streven naar een 
zo zelfstandig 
mogelijk leven
NAOmI WOONT OP EEN LOcATIE VAN ELIVAGAR IN hORN. EN ZE  
WERKT OP hOEVE TWENTE IN hEyThuySEN, EEN WERKGEBIED VAN 
ELIVAGAR, WAAR VOORNAmELIjK jONGEREN mET EEN LIchT VER-
STANDELIjKE BEPERKING WERKEN. ZE LEREN OP hOEVE TWENTE 
IN hEyThuySEN EEN WERKRITmE OP TE BOuWEN ZODAT ZE OP 
TERmIjN ZELFSTANDIG KuNNEN FuNcTIONEREN. NAOmI DEELT 
GRAAG hAAR ERVARING OVER ELIVAGAR mET mAGAZINE VIER!

hun eigen doen en laten. Er is begelei-
ding, maar ze bepalen zelf wat ze doen 
met hun dag. Werken? Prima. Een oplei-
ding? Ook goed. Zolang ze maar wel iets 
ondernemen.”  

“Het liefste ben ik bij de hond en kat”, 
vertelt Naomi. “Maar ook de kippen, 
varkens en koeien vind ik leuk. Ze zijn 
lief en knuffelig. Ik vind werken op de 
boederij leuk. We leren heel veel, maar 
er mogen ook dingen fout gaan. Want 
dan probeer je het gewoon opnieuw. 
Soms vind ik dingen wel moeilijk, maar 
dan kan ik een hulpvraag stellen. In een 
jaar tijd heb ik heel veel geleerd!” 

//
  D

ES
EI

ZO
EN

EN
.O

RG
/E

LI
VA

GA
R

07
 
 
 
 
 
 
Vi

er! 
 
hE

RF
ST

ED
IT

IE

Naomi: “Het is altijd gezellig op Hoeve 
Twente en als er problemen zijn, zoe-
ken we altijd een oplossing. Er zijn soms 
ook mindere dingen, maar daar worden 
we altijd mee geholpen door Armand 
en Anke.” Anke Tholen, begeleider op 
Hoeve Twente: “De jongeren die we 
begeleiden, voeren zelf de regie over 



Albert de Vries ontwikkelt methodieken voor onderwijs en zorg. 
Over de BIC methode bracht hij samen met Thijs Schiphorst 
het boekje ‘goh’ (gelukte onverwachte handeling) uit. Albert 
trainde ook de medewerkers op de locatie in Eindhoven. Albert 
de Vries: “Het vertrekpunt van de methode is dat ieder mens, 
initiatiefnemend is. We zien dat vaak niet, maar het gaat erom 
dat je dat wel gaat zien. Vaak heeft iemand wel een ‘drive’ in een 
bepaalde richting, maar is hij of zij er niet meteen vaardig in. We 
willen bevorderen dat de cliënt vaardig wordt om zijn drive op 
een zinnige manier te uiten. Het is ervarend leren. Daarbij is het 
belangrijk dat je ‘mijn manier’ loslaat en je laat inspireren door 
de ‘manier van de ander’, inlevend waarnemen noemen we dat.”

Carin van Bommel, locatiemanager van de locatie in Eindhoven: 
“We zijn heel erg geneigd om te vragen “wat wil je?”, maar dat 
is een lastig te beantwoorden vraag. Dat lukt wel als je een dui-
delijke context hebt, “wil je koffie of thee?” bijvoorbeeld. Maar in 

brede zin wordt het lastig. Maar als je gaat observeren, dan zie je 
welke wilsrichting of handelingsimpuls de ander heeft. Je komt 
dan tot verrassende inzichten. Je gaat een cliënt helpen vanuit 
het talent of een aanknopingspunt dat je ziet.”

Harry Brosens, begeleider op de locatie in Eindhoven, beschrijft 
het als volgt: “Je gaat vanuit gelijkwaardigheid samen op ont-
dekkingstocht. Het is niet zo dat ik als begeleider bedenk waar 
we aan gaan werken, dat laat je eigenlijk aan de cliënt over. 
En dan merk je al snel dat je meer bereikt. De ander zegt dan 
eigenlijk: “Als je me op deze manier benadert, dan kunnen 
we samen op weg”. De methode inspireert ons als team van 
begeleiders. Samen overleggen we over cliënten. Wat zien we 
iemand doen. Zo ontvouwt zich een juist beeld. De methode 
biedt ons ruimte om anders naar de cliënt te kijken, om ons 
open te stellen en nieuwsgierig te zijn naar de ander. Probeer 
het ook maar eens thuis.”
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// LEKKER OP LOcATIE
 gennep eindhoven

Samen op weg

elKe locatie van deSeizoenen werKt met methodieKen die 
medewerKerS richting en handvatten geeft hoe om te gaan 
met cliënten. die methode iS niet op alle locatieS hetzelfde, 
maar het uitgangSpunt wel: een tevreden cliënt. 

op de locatie in eindhoven wordt gewerKt met de bic 
methode van albert de vrieS. bic Staat voor bevorderen 
initiatief client. of zoalS albert de vrieS zelf zegt: “eigenlijK 
zou het bim moeten zijn: bevorderen initiatief menS, 
omdat de methode voor iedereen toepaSbaar iS.” 
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// LEKKER OP LOcATIE
bronlaaK oploo

Tonnie Hendrickx: “De Familievereni-
ging brengt verwanten met elkaar in 
contact, zij fungeert primair als plat-
form en soms ook als vraagbaak bij 
individuele vragen. Zij komt twee maal 
per jaar bij elkaar in een ledenvergade-
ring waar ook een actueel thema wordt 
behandeld en inbreng vanuit onder 
andere de werkgebieden plaats vindt. 
Tijdens deze ledenvergaderingen kun-
nen verwanten elkaar ontmoeten en 
gaan ze met elkaar in gesprek.”

Gosse: “De Familievereniging  vindt 
het belangrijk de inbreng vanuit het 
netwerk in de huizen, tussen de hui-
zen en op Bronlaak te vergroten en met 
elkaar te verbinden. Dat is nodig, want 
de overheid bezuinigt in toenemende 
mate, waardoor minder collectieve mid-
delen beschikbaar zijn. Dan is het zin-
vol om een groot netwerk te hebben en 
samen als versterking van Bronlaak op 
te kunnen treden.“ Tonnie Hendrickx 
vult aan: “Hierbij vinden we het belang-
rijk dat de antroposofische waarden in 
stand gehouden worden. Verwanten 

Familievereniging 
Bronlaak
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kiezen bewust voor Bronlaak. De wijze 
waarop de woon- en werkgemeenschap 
samen leeft, denk aan de jaarfeesten, 
de voeding, de weekindeling, de cul-
turele activiteiten, de zondagsdienst, 
de sociaaltherapie, allemaal aspecten 
van de antroposofie die Bronlaak mee 
vormen. Maar het allerbelangrijkste 
is toch wel dat de wilsrichting van de 
cliënt tot volle wasdom moet kunnen 
komen. Verwanten wisselen, jongere 
generaties of andere verwanten nemen 
de rol van de ouders over, ook de bege-
leiders op Bronlaak wisselen steeds. We 
zijn allemaal passanten, voorbijgan-
gers, maar de bewoners blijven. Des 
te belangrijker is het dat bewoners zo 
onafhankelijk mogelijk kunnen wonen, 
leven en werken op Bronlaak.”

De familievereniging nam samen met 
de locatiemanager en de Cliëntenraad, 
het initiatief om contactverwanten 
en contactbegeleiders in de huizen 
te benoemen. Tonnie: “In de huizen 
gebeurt het. Daar wonen onze zonen, 
dochters, broers en zussen. Het woon-
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huis wordt gedragen door de bewoners 
samen met de begeleiders en hun net-
werk. Het is nog een vrij nieuw initia-
tief, dus het werkt nog niet in alle hui-
zen even goed, maar we denken wel dat 
dit een goede richting is.” 

“We zoeken trouwens nog bestuursle-
den”, zegt Gosse. “Niet zozeer omdat 
het bestuur groter moet zijn, maar wel 
omdat het bestuur een afspiegeling 
moet zijn van de ouders en verwanten 
van bewoners op Bronlaak. En omdat 
we de betrokkenheid voor de toekomst 
willen borgen. We zijn daarom op zoek 
naar familieleden die niet ouder zijn 
dan 50 jaar. Lezen ze dit artikel en heb-
ben ze interesse, dan nodigen we ze uit 
om contact met ons op te nemen!”

De familievereniging bracht ook een 
document ´Samen in de zorg´ uit en 
een bijbehorend pictoboekje. Wil je er 
meer van weten? Kijk dan op de web-
site http://deseizoenen.org/bronlaak/
bronlaak/familievereniging/ 

Bronlaak heeft naast de cliëntenraad (wet-
telijk orgaan) ook een Familievereniging. 
de Familievereniging is het platform voor 
wettelijk vertegenwoordigers en verwan-
ten zoals ouders, broers en zussen van 
bewoners en dagbesteders van Bronlaak. 
Voor magazine Vier! spraken we met 
twee van de vier bestuursleden: Gosse 
Heeringa en tonnie Hendrickx. 
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// LEKKER OP LOcATIE
 verdandi loenen en zutphen

Op maandagmiddag 12 juni woedde er een 
flinke brand in het Atelier van Verdandi in 
Loenen. Het Atelier, dat niet gevestigd was op 
de Groote Modderkolk, maar in een gehuurd 
gedeelte van een leegstaande school in  
Loenen, ging in vlammen op. Ook de inven-
taris en werkstukken.  Gelukkig deden zich 
geen persoonlijke ongelukken voor.

Sascha Dolleman, locatiemanager van  
Verdandi vertelt: “Iedereen was erg 
geschrokken, maar blij dat niemand 
gewond was geraakt. Na die eerste schok 
realiseerden we wel dat alles weg was! 
Maar al snel toonde onze gemeenschap 
haar kracht. We gingen er met z’n allen 
gewoon voor zorgen dat onze cliënten 
weer aan het werk konden. De eerste vier 
weken was het even improviseren. Op de 
Groote Modderkolk in Loenen en op onze 
locatie Helios in Zutphen werden de keu-
kens tijdelijk omgedoopt tot werkruimte. 
Collega’s draaiden extra uren om alles 
voor elkaar te krijgen. Het werken van de 
cliënten ging door, maar de situatie was 
niet ideaal natuurlijk.” 

Intussen werd er druk gezocht naar een 
goede vervangende ruimte. Sascha: “Geluk-
kig heeft Anton Hunneman, adviseur vast-
goed van ondersteunende organisatie 
Care Shared, een groot netwerk. Via hem  
kwamen we uit bij GGNet, een organisatie in 
de psychiatrie, die in Warnsveld een gebouw 
beschikbaar had. Een benedenverdieping 
van een gebouw met grote lokalen, veel licht 
en een mooie buitenruimte. “
In dit gebouw, genaamd de Ruiterhoeve, 
werken nu dagelijks 10-12 cliënten met 
2 begeleiders. Er wordt weer papier 
geschept en geborduurd en geverfd. 
Sascha: “Op een zaterdag in september  
gaven we het tijdelijk onderkomen een 
make-over. Medewerkers, ouders en  
cliënten schilderden, maakten schoon en 
voegden sfeer toe, zodat het ook weer als 
een eigen locatie voelt.  Van omgeving en 
collega-instellingen kregen we veel hulp 
aangeboden, ook in de vorm van meubi-
lair en benodigdheden voor de creatieve 
werkplaats. En vrijwilligers haalden de  
aangeboden spullen op.”

Trots op onze 
 gemeenschap!

De brand had een enorme impact. Mede-
werkers gingen samen met bewoners van 
Verdandi meerdere keren naar de plek van 
de brand. Daarbij werd goed uitgelegd  
en visueel gemaakt  wat er gebeurd was. 
Sascha vertelt: “Ik denk dat we dat goed 
gedaan hebben. Je merkte dat mensen het 
daardoor beter een plekje konden geven. 
Ik ben echt trots op onze gemeenschap. 
We hadden aandacht voor elkaar en heb-
ben de schouders eronder gezet om weer 
een mooie nieuwe tijdelijk plek te creëren.  
Tijdelijk, omdat we met de verhuurder 
van het oude Atelier overleg hebben  over 
nieuwbouw op de eerdere plek. Het zou 
natuurlijk prachtig zijn als we volgend jaar 
op een vertrouwde plek met vernieuwde 
energie aan de gang kunnen!”
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// LEKKER OP LOcATIE
overKempe olSt  

Joka dulmers is cultuurcoördinator bij Overkempe in Olst. Zij is niet de enige binnen deSeizoenen. Op alle  
locaties van deSeizoenen zijn cultuurcoördinatoren aan het werk. Maar wat is dat nu? Het is geen functie die je 
tegenkomt in een reguliere zorgorganisatie. Joka legt het graag aan ons uit. Joka werkt 9 jaar bij deSeizoenen. 
Eerst als vakinhoudelijk werkleider in de tuin van Verdandi (Joka heeft een opleiding tuintherapie gedaan bij 
de Kraaybeekerhof) en daarna op die locatie als cultuurcoördinator. Sinds begin dit jaar is ze aan het werk op 
locatie Overkempe. Hoewel Joka een opleiding voor de zorg heeft gedaan, is ze ook altijd bezig geweest met 
theater, films en festivals. Een mooie achtergrond dus voor de functie cultuurcoördinator. 

Joka vertelt: “Op elke locatie wordt de 
functie van cultuurcoördinator net wat 
anders ingevuld, want elke locatie heeft 
ten slotte zijn eigen kleur. Het gaat om 
het zoeken naar een gepaste uitvoering 
van vieringen voor de bewoners, waar-
bij de essentie en de boodschap van het 
feest het uitgangspunt is. Momenteel  
maak ik een jaarplanning voor 2018 
van alle jaarfeesten, caféavonden, con-
certen en vrije tijd activiteiten voor 
de bewoners . Ik ben bijvoorbeeld al 
bezig met de organisatie van Pasen 
2018. De voorbereidingen beginnen 
dus tijdig, want het is van belang de 
gehele gemeenschap bij de activiteiten 
en de organisatie daarvan te betrek-
ken. In elk huis en elke werkplaats is 
een medewerker, die ondersteunt bij 
het onder de aandacht brengen van het 
cultureel programma.” 

Bij DeSeizoenen is veel aandacht voor 
het ritme van het jaar, waar de jaar-
feesten een belangrijke rol in spelen: 
Michaël, Advent, Kerstmis, Pasen, 
Pinksteren en Sint Jan. Er wordt heel 
wat gevierd. Het ritme van de jaarfees-
ten is ook sterk verbonden met het 
ritme van de seizoenen. Waarom is 
dat zo van belang in antroposofische 
organisaties? Joka: “Voor mensen met 
een verstandelijke beperking, die vaak 
weinig besef hebben van tijd, geven de 

Vieringen!
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ANTROPOSOFIE ALS VERBINDINGSKuNST

jaarfeesten houvast. Als een bewoner 
me bijvoorbeeld vraagt “Wanneer ben 
ik jarig?”, dan kan ik wel een datum 
noemen, maar dat is weinig tastbaar 
voor een bewoner. Ik antwoord dan 
bijvoorbeeld “Eerst vieren we Michaël 
en dan Sint Maarten en dan ben je 
jarig”. Daarnaast geeft het vieren van 
de jaarfeesten een gemeenschapsge-
voel. Samen vieren en beleven. Als je bij 
ons een viering meemaakt, dan ervaar 
je wat er allemaal gebeurt. Antropo-
sofie wordt ook wel verbindingskunt 
genoemd en dat vind ik heel treffend. 
Verbinding met de aarde, natuur, 
medemens, jezelf en het geestelijke. 
Hoewel ik wil benadrukken dat je niet 
Christelijk hoeft ze zijn om bij ons te 
kunnen wonen of werken. 

Soms is het best lastig om alle mede-
werkers mee te krijgen in de activi-
teiten. Niet iedereen heeft iets met 
die jaarfeesten. Mijn rol is dan ook is 
om mensen daar in mee te nemen. Ze 
begrip te laten krijgen voor de waarde 
ervan. De borging van de beleving van 
de antroposofie is een aandachtspunt 
voor de toekomst. We hebben een 
groep medewerkers die al 25 jaar op 
Overkempe werken. Die hoef ik niets 
te vertellen over de antroposofie, die 
zijn daar helemaal mee vergroeid. 
Maar we moeten er voor zorgen dat 

de nieuwe medewerkers het stokje wel 
gaan overnemen. Daarom is opleiding 
van groot belang. Genoeg te doen dus 
in mijn functie als cultuurcoördina-
tor”, lacht Joka!



AchTER ONZE FILOSOFIE

Ruth Niessen werkt en woont al sinds 1993 op Bronlaak. Ze werkt als zelfstandig therapeut en geeft euritmie therapie aan 
onder andere cliënten van Bronlaak. Daar ging een hele studie aan vooraf. Want pas na 9 jaar opleiding mocht Ruth zich  
euritmietherapeut noemen.  Ruth legt uit: “Euritmie is ontstaan vanuit de Antroposofie en staat eigenlijk voor ‘goed of gezond  
ritme’. Maar het is meer dan alleen bewegen. Het is de beweging, die begint bij het lichaam, maar ook spirituele inhoud mee geeft.” 

Euritmie maakt gebruik van gedichten, spreuken, muziek en beeldspraak. Ruth: “Je zegt tegen een cliënt met een beperking 
bijvoorbeeld niet dat hij zich ´lang moet maken´. Maar je geeft hem of haar een beeld om zich in te leven. Bijvoorbeeld: De zon 
gaat op (armen bewegen naar boven) en de zon gaat neer  (armen bewegen weer naar beneden). Door de gedichten, spreu-
ken, beelden en muziek komt  de innerlijke beweging op gang. Dat is dus zeer zinvol voor bewoners die maar beperkt kunnen  
bewegen. Je ziet dat er dan toch veel gebeurt:  warm worden van de handen of voeten , meer recht zitten of staan, verandering 
van gedrag of veel gapen bij volledige ontspanning.”

Omdat Ruth ook op Bronlaak woont is ze zeer verbonden met de gemeenschap. “Ik wil een zinvolle bijdrage leveren aan het 
leven van mensen, daarom wil ik hier ook zijn”, vertelt Ruth. “Het antroposofische mensbeeld spreekt me erg aan. Lichaam, 
ziel en geest moeten een eenheid kunnen vormen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom zijn  ook alle dingen om de 
bewoner heen van belang: de  voeding, een goed dag-nachtrime, de architectuur, de  beplanting van het terrein, de kleuren 
in alle ruimtes. De meeste mensen, die een keertje op Bronlaak geweest zijn, voelen dit ook direct:  een helende omgeving!”

INTERVIEW mET RuTh NIESSEN, EuRITmISTE EN ThERAPEuT BIj BRONLAAK.

Vierkant


