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MAAK EEN TAKKEN
KUNSTWERK

EEN WINTERVERHAAL
VAN...

Leuk voor in je huis!

Een brief aan jou van het
innerlijk kind.

JE LIEVELINGSJAS
Waarom neem je je voor die
trui weg te gooien, maar doe
je het nooit?

VOORWOORD
WINTER? DAN
DENK IK AAN...
LYNKE EN LINDE IN GESPREK...

Lynke: "Super leuk dat er weer een magazine
verschijnt aan het begin van dit nieuwe jaar! En het
thema is: winter! Zie jij ook gelijk plaatjes van witte
sneeuw, gebreide mutsen en warme chocolademelk
met slagroom voor je? Best gek eigenlijk, want de
winter verandert. Die plaatjes kloppen eigenlijk niet
meer, de winter is bij hoge uitzondering dikke sneeuw
en mutsen. Zul je zien dat het volgende week gaat
vriezen en sneeuwen... Warme chocolademelk met
slagroom is gelukkig altijd voor handen... Linde, wat
heb jij met de winter?"
Linde: "Nou Lynke, de All you need is love kerstspecial
dat is voor mij écht winter. Robert ten Brink, verliefde
mensen in de sneeuw met een kopje glühwein, die
hartverscheurend en huilend elkaar in de armen vallen.
En elke keer denk ik; je weet toch wanneer Robert voor
je deur staat, de liefde van je leven in de bus zit? Dat
er iedere keer drie keer 'nee' wordt gezegd en dan 'dat
meen je niet...' Dat verbaast mij. All you need is love,
hebben wij echt alleen liefde nodig Lynke?"

Lynke: "JAAA! De Liefde... Ik moet bij winter en liefde denken aan Mariah
Carey, die met haar rode winterpak in de sneeuw: "All I want for Christmas
is you" zingt, met alle toeters en bellen erbij. Heerlijk fout, daar word je
toch blij van? Maar goed, we zijn inmiddels de kerst alweer lang geleden
gepasseerd, althans zo voelt het. De donkere maanden januari en februari
geven wel hoop, de dagen worden weer langer en het licht komt langzaam
terug. Stiekem verlang ik naar de lente, waarin alles weer opnieuw begint.
De winter doorkomen is niet altijd makkelijk in die donkere dagen, dan heb
je de medemens nodig. Liefde is dan wel essentieel ja... Ik zeg altijd:
mensen zijn ook kuddedieren, maar dat is wel een beetje een dooddoener
qua romantiek.. Haha."
Linde: "Ik zeg op naar de lente, waar de kuddedieren op zoek gaan naar de
romantiek. Wellicht kan Robert ten Brink ze daarbij helpen. Maar eerst nog
even wachten... Eerst met warme sokken of sloffen aan onder de dekens
op de bank dit nieuwe ZO-wintermagazine lezen."
Lynke: "Precies, met warme chocolademelk met slagroom, door lief te zijn
voor jezelf en dan... Op naar de kudde waar Robert ten Brink je met open
armen ontvangt! Vergeet niet tijdens het lezen van dit magazine je
lievelingstrui aan te trekken. En start meteen met wat je leest en leuk
vindt om te doen, zoals: een (takken)kunstwerk maken, videobellen met
iemand of werken aan je gezondheid (bijvoorbeeld door te sporten!). En
natuurlijk... Zoek de 10 verschillen! Maar lees ook een mooi gedicht, een
blog van Leonie of een winterverhaal. Ook zijn er in dit magazine verhalen
te vinden over vrijwilligerswerk, IPS of Kunstportaal. Wil jij daarnaast op
het open podium? Ook dat kan! En dit alles met véél liefde en kracht. Nou,
nou genoeg te doen dus...
Krijg je het toch spontaan warm van!"
Wij hopen dat dit magazine je blij maakt
in deze soms donkere dagen!
Linde&Lynke
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Een lichtpuntje in de
donkere dagen

Schilderij, Christien Paumen

Heb jij een
lievelingstrui, jas
of...?
LEKKER

WARM
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...

Jithapon
Mijn witte trui
Mijn witte trui is dichtbij.
Mijn witte trui is van mij.
Als de dagen korter en
kouder worden, zijn we vaker
samen.
Hij houdt me warm en knus.
Hij houdt van me dus.
Zo innig om mij heen, geen
partner meer nodig te
hebben.
Mijn poes wilt hem ook.
Mijn poes is anders nooit van
de kook.

Zsuzsanna
"Deze trui heb ik een paar jaar geleden van mijn
schoonmoeder gekregen. Ze was haar eigen
kledingkast aan het opruimen, toen heeft ze de trui
aan mij gegeven. Het is een warme, lekker zittende
trui, die ik thuis altijd aan heb wanneer ik het koud
heb. Hij past bij mij, omdat de trui een beige, lichte
kleur heeft. Met geometrische motieven met een
beetje rood. De hoodie vind ik erg belangrijk, omdat
deze over mijn hoofd een geborgen gevoel geeft.
Mijn schoonmoeder wordt altijd blij, wanneer ze mij
in haar trui ziet, dat vind ik zelf wel heel leuk. Ik ben
nu eigenlijk benieuwd wat haar verhaal is achter
deze trui. Wanneer ik haar de volgende keer zie,
ga ik dit vragen."

Jannie
"Hallo, ik ben Jannie, 67 jaar. Met 7 anderen woon ik bij het
RIBW AVV in Arnhem Malburgen. Ik heb, nou ja, eigenlijk
had ik een lievelingsvest. Ik heb jarenlang een heel fijn
lievelingsvest gehad, eentje die ik zelf heb gemaakt. Wat ik
er speciaal aan vind, is dat ik het vest gemaakt heb toen ik
nog met mijn ex-man samen was. Dat was een fijne tijd.
Elke keer als we een lange rit gingen maken met de auto,
ging mijn breiwerk van het vest mee in de auto. Het vest,
gebreid in ajoursteek en met kabels, is dus ontstaan in de
auto. Dit was in het begin van de jaren '80, ik was toen een
jaar of 25. In 1984 werd ik opgenomen in Wolfheze, maar
mijn vest ging natuurlijk mee. Iedereen was gek op mijn
vest, vooral de ouderen waar ik regelmatig mee ging
wandelen. Ze wilden altijd voelen aan mijn mouw, omdat
deze zo lekker zacht was. Hij is namelijk gebreid met
mohair garen.
Overal ging mijn vest mee naartoe, maar toen ik in 1987 bij
Wolfheze wegging, ben ik het kwijtgeraakt... Ik was er erg
verdrietig van. Ik ben met mijn moeder nog terug geweest
om bij de wasserij te vragen of hij was gevonden. De eerste
keer was hij er niet, maar de tweede keer hadden ze hem
gelukkig gevonden. Daarna heb ik hem nog een hele tijd
gedragen. Begin jaren '90 heb ik hem aan mijn zus
gegeven. Zij vond hem zo fijn. Daarna heb ik nog veel meer
truien en vesten voor mijn zus gebreid, want ze had het
altijd koud thuis. Maar er is nooit meer zo'n mooi
lievelingsvest uitgekomen."

Petra van Putten
Mijn lievelingstrui:
"Ik heb haar aan terwijl ik dit typ
Ik zit thuis achter mijn computer
Ik zie haar wollige structuur
En hoe zij mijn lichaam omhuld.
Ik zit thuis achter mijn computer
En voel de warmte van haar garen
Zie hoe zij mijn lichaam omhuld
donkergroen van kleur.
En voel de warmte van haar garen
Zó zacht; zó sterk; zó oud
donkergroen van kleur
Mijn katten zijn ook dol op haar.
Zó zacht; zó sterk; zó oud
Bij Hema gekocht in guldentijd
Mijn katten zijn ook dol op haar
Met hun pootjes "klauwen" ze in haar.
Bij Hema gekocht in guldentijd
Ik zie haar wollige structuur
Met hun pootjes "klauwen" ze in haar.
Ik heb haar aan, terwijl ik dit typ."

Mark
Waarom is dit stoere jack speciaal voor jou?
"Vlak voor de lockdown hebben mijn collega’s en ik dit jack
uitgekozen als bedrijfskleding. Ik werk als peercoach bij
Impower, een jong bedrijf dat mensen begeleidt naar werk of
opleiding. Mijn functie als peercoach houdt in dat ik mensen
coach door naast ze te staan. 'Peer' is dan ook het Engelse
woord voor 'naaste' en heeft niets te maken met de vrucht.
We willen met dit jack eenheid uitstralen en hiermee als team
naar buiten treden, reclame maken voor Impower. Dat loopt
dus iets anders. Nu werk ik voornamelijk vanuit mijn
werkkamer thuis en heb ik contact met deelnemers en
collega’s via google meet. Ik trek altijd dit jack met het logo
van Impower aan; het is lekker warm en ik voel me er
zelfverzekerd in. Oorspronkelijk zou op de rug 'peercoach'
komen te staan, maar dat is helaas mislukt bij de drukker."

Dick
Lammy coat
"In de zomer van 1965 zag ik jou, verleidelijk, bij Olympia in de etalage!
Jij was afgeprijsd heel gemakkelijk betaalbaar van mijn gage!
Het was liefde op het eerste gezicht, ja ik ben voor jou gezwicht!
Even naar binnen en passen, jij zat als gegoten, echt klasse!
De koop werd gesloten, niet wetend dat jij langer bij mij
zou blijven dan mening echtgenote!
Al 55 jaar volg jij mijn bestaan, vooral als het vriest trek ik jou aan!
Jouw warmte zo intens, dit is mijn levenswens!"
Dick Dal

Jelle
Mijn T-shirt had ik aan op de dag dat ik naar
een barbecue ging. Een meeting met
meerdere mensen.
Ik zag aldaar het meisje dat ik ooit had
gemaild en waarvan ik wist dat ze er zou zijn.
'Leuk dat je er bent', zei de jongen.
Drie weken later, zittend op een bruine leren
bank, bekende hij dat hij haar leuk vond en
toen ging het aan....
Jelle (de jongen)

Mooie
dingen
maken
van...
TAKKEN!
Maak een super tof kunstwerk
van takken. Wat je moet doen
is:
Bedenk wat je wil maken.
Heb je hier grote of kleine
takken voor nodig...
Maak een boswandeling en
zoek hierbij mooie takken.
Zie de plaatsjes voor
inspiratie.
Inzendingen worden op het
"open podium" geplaatst op
de ZO - site en in het
nieuwsbulletin.
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Zoek de 10 verschillen...

Schrijf de 10 verschillen op
en mail deze met je naam
naar: zo@ribwavv.nl
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BEELD
BELLEN
MET MARK
DOORNBOS
Peercoach bij Impower

Hoe ben je bij Impower terecht gekomen?
"Ongeveer twee jaar geleden deed ik werkervaring
op bij Epric, een kwekerij in Huissen. Daar droeg ik
trouwens ook bedrijfskleding; een stugge dikke trui,
die niet erg mooi was maar wel warm en praktisch.
Ik kwam op het werk twee collega’s tegen die via een
IPS-traject aan een betaalde baan werden geholpen.
Enthousiast geworden door hun positieve ervaringen
heb ik me aangemeld bij de IPS-trajectbegeleider in
mijn regio, Niels Arends. We hebben samen in kaart
gebracht wat ik tot dan toe had gedaan en wat mijn
wensen voor de toekomst waren. Mijn hart ligt in het
sociale domein; de opleidingen die ik deed waren in
die richting: een aantal jaren pabo, SPH en
Maatschappelijke Zorg. Helaas heb ik die niet af
kunnen maken, maar het zegt wel iets over mijn
interesse. In eerste instantie wilde ik werk zoeken in
de groenvoorziening of monteur worden, om snel
betaald werk te vinden. Bij Alliander was een
vacature vrij voor een monteur in opleiding.
Tijdens het sollicitatiegesprek zagen ze mij meer als
peercoach bij Impower. Waarbij je mensen met een
hulpvraag op werkgebied op basis van gelijkwaardig
contact coacht naar een baan of opleiding. Ik heb de
training gedaan en werk nu ruim een jaar als
peercoach. Dit jaar heeft ons team 35 deelnemers
gecoacht en begeleid naar werk, vrijwilligerswerk en
activerend werk."

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
"Wie weet kan ik in 2021 verder bij Impower, nieuwe peercoaches inwerken zou ik heel fijn vinden om
te doen. In ieder geval wil ik blijven werken in het sociale domein, bijvoorbeeld als trainer of begeleider.
Met mijn IPS-trajectbegeleider ben ik aan het verkennen wat een goede vervolgstap is."
In dit jack voel je je zelfverzekerd, vertelde je net. Wat gebeurt er als je het uittrekt en
zonder dit jack verder gaat?
"O, dat zou wel even onwennig zijn als ik het jasje uit zou trekken... Maar ik heb er wel vertrouwen in
dat ik dan nog steeds dezelfde persoon ben, die dit jaar een goede basis heeft gelegd. Ik zie de
toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet."
Interview: Inger van Hattum

De peercoaches van Impower coachen mensen met problemen op de arbeidsmarkt
en helpen deze mensen aan een baan of opleiding die bij ze past.
Nieuwsgierig?
Neem contact op:
www.026.IMPWR.nl
026 @IMPWR.nl
0881991726

IPS is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en
behouden van betaald werk.

Wil je meer informatie over Individuele Plaatsing en Steun (IPS)?
Maak kennis met de IPS-trajectbegeleider van jouw regio via je persoonlijk begeleider of neem zelf contact
op.
Telefoonnummer: (026) 4424236
Email: ips@ribwavv.nl

‘Hij heeft
zijn eigen
baan hier
verdiend’
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Jarenlang liep Sermo Philips (43) uit Arnhem in de derde versnelling om te laten zien wat
hij kan. Een baan wilde hij, een plek waar hij wordt gewaardeerd om wie hij is. Want
ondanks zijn fysieke beperking en een verleden met depressies is hij tot veel in staat.
Hij volgde opleidingen, werd op sleeptouw genomen door zijn begeleider van RIBW
Arnhem & Veluwe Vallei en trof via allerlei omzwervingen een werkgever die het
helemaal in hem ziet zitten. Op het Briant College in Arnhem heeft hij nu een vaste
baan als conciërge.
[Tekst en fotografie: Ivo Hutten]

Zeg niet tegen Sermo dat hij iets niet kan, want dan wordt hij strijdbaar en gaat hij twee keer zo hard
werken om het tegendeel te bewijzen. Te vaak kreeg hij in het verleden dat oordeel en hoorde tot zijn
verdriet zelfs een keer dat hij onbemiddelbaar was. Sermo heeft een halfzijdige spierzwakte (hemiparese)
en in de winter kampt hij vaak met neerslachtigheid. Maar dat maakt hem niet onbekwaam. Op het Briant
College – een school voor speciaal voortgezet onderwijs – kennen ze hem inmiddels en voelt hij zich als
een vis in het water. Samen met een collega zorgt hij er voor allerlei facilitaire zaken, houdt hij op het
schoolplein toezicht op de leerlingen en is hij een aanspreekpunt voor de taxichauffeurs die de jongeren
op school brengen. ‘Ik zit op dezelfde lijn met hen. Zelf zat ik ook vroeger op het speciaal onderwijs en dat
schept een band. Op het plein en in school zie ik hetzelfde gedrag dat ik vroeger ook had. Geen zin in
school, prikkelbaar gedrag en korte lontjes soms. Daardoor kan ik ze denk ik ook makkelijk aanspreken. Ik
heb ogen voor en achter, dat heb ik geleerd in de tijd dat ik tijdelijk als beveiliger/portier werkte.’

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
Trots is hij, al zegt hij dat niet snel hardop. Zijn gezicht spreekt boekdelen en dat ziet Esther Kolzer ook. Zij
is Sermo’s begeleider bij RIBW AVV met wie hij een traject voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
aanging. In zo’n traject wordt een cliënt die vergevorderd is in zijn herstel én gemotiveerd is om te werken,
ondersteund in het vinden van een betaalde baan. ‘Ik ken Sermo al jaren, we kunnen lezen en schrijven
met elkaar’, zegt Esther. ‘Eerst was ik zijn persoonlijk begeleider, nu ben ik zijn IPS-coach. Ik zag het als een
mooie kan kans om met Sermo aan de slag te gaan. Privé had hij zijn zaakjes aardig op orde na een
mindere periode en hij wilde dolgraag werken. Tegelijk realiseert hij zich ook dat ondersteuning daarbij
wenselijk is. In de communicatie loopt het voor hem namelijk niet altijd even prettig. Hij voelt zich niet altijd
begrepen of vindt het moeilijk om dingen bespreekbaar te maken. Structuur en duidelijkheid rondom
taken en verantwoordelijkheden zijn belangrijk. Als IPS-begeleider help ik daarbij, ook in het contact met
een werkgever.’

Sermo: "Ik moest mijn plekje opnieuw
vinden, weervertrouwen krijgen. Maar als
ik eenmaal gewend ben, ga ik er helemaal
voor. Ik voel me hier goed en ben echt
onderdeel van het team."
Place than train
Sermo: ‘Eerst werkte ik op een andere locatie voordat ik op het
Briant College kwam. Dieovergang vond ik moeilijk en spannend.
Ik moest mijn plekje opnieuw vinden, weervertrouwen krijgen.
Maar als ik eenmaal gewend ben, dan ga ik er helemaal voor. Ik
voel me hier goed en ben echt onderdeel van het team. Volgens
collega’s ben ik een harde werker, ze vinden mij wel leuk geloof
ik.’ Vier dagen per week werkt hij en zorgt hij dat de school er
netjes uitziet. Al is dat best een uitdaging momenteel, want de
school ondergaat een grootscheepse verbouwing. Ook maakt hij
klaslokalen gereed voor lessen, verzorgt hij de koffiekamer en
regelt hij bestellingen. Wat hij doet, leert Sermo met name in de
praktijk, want hij is geen man van de theorie. ‘Place than train’,
zegt Esther. ‘Het is een van de uitgangspunten van IPS. Door
ervaring leren. Als we een IPS-traject starten, gaan we eerst
nauwgezet kijken wat iemand wil, welke kwaliteiten en krachten
iemand heeft. Daarmee gaan we dan samen op pad. Het is mooi
als een kandidaat de gelegenheid krijgt in zijn rol te groeien en
al doende te leren. Je hoeft niet meteen alles te kunnen. In het
geval van Sermo kwamen we al heel snel bij De
Onderwijsspecialisten uit. Aanvankelijk op de locatie Mariëndaal,
de school waar Sermo vroeger zelf op zat.’ Sermo: ‘Ik kende de
directeur van die school al van een jongerenkamp waar ik als
begeleider bij betrokken was. Hij had een goede indruk van mij.
Ik had dus al een kruiwagentje.’

Kansen bieden
Sermo werkte een half jaar op het Mariëndaal en ging daarna naar het Briant College, ook een locatie
van De Onderwijsspecialisten. Daar trof hij Harald Hentenaar als directeur, die hem na een poosje zag
opbloeien en intern ‘vocht’ voor een vaste aanstelling. ‘Een rode draad in mijn leven is dat ik altijd open
sta voor mensen voor wie deuren zich niet altijd meteen openen’, zegt Harald. ‘Mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Daar sla ik persoonlijk op aan en de Onderwijsspecialisten gelukkig
ook. Ik vind dat wij een hele vooruitstrevende stichting zijn die kansen biedt aan mensen die het door
allerlei omstandigheden niet lukt een reguliere baan te krijgen. Zij mogen bij ons een vak leren, ook als
dat met wat aanpassingen moet of in aangepast tempo. Maar ik zeg er ook altijd bij: wij zijn geen
Sinterklaas. Er moet binnen de mogelijkheden ook een goede werkprestatie geleverd worden. In de
loop van de tijd zie je dan dat sommigen weer gaan en anderen bij ons blijven, mits we ook ruimte in de
formatie vinden. En zelfs als die formatie er niet is, proberen we via ons netwerk te zorgen voor een
warme overdracht naar een ketenpartner.’

Gepassioneerd mens
Voor Sermo lukte het Harald dus wel een plek op de loonlijst te vinden, al moest hij daar heel
inventief voor te werk gaan. ‘Ja, dat was een langdurige zoektocht, waarbij we echt creatief zijn
geweest om Sermo hier te kunnen houden. Waarom? Er is een klik. Niet alleen met mij, maar met
het hele team. Ik heb hem als een gepassioneerd mensen leren kennen, iemand met het hart op
de goede plek die er helemaal voor gaat en niet snel opgeeft als hij eenmaal uit zijn schulp
gekropen is. Zelfs collega’s hebben een lans voor hem gebroken om hem voor onze school te
behouden, omdat ze merken dat Sermo ze ondersteunt en ontlast in hun werk. Dat vind ik
gewoon gaaf. Uiteindelijk heeft hij zijn eigen baan verdiend!’ De directeur van het Briant College
lacht veelbetekenend naar Sermo. ‘Zo, nu heb ik je wel genoeg veren in je kont gestopt, of niet?’
Sermo glimt van oor tot oor, maar Harald meent het. Voor hem is Sermo onderdeel van de club en
bovendien een waardevol voorbeeld voor de jongeren op zijn school. Een rolmodel, iets wat ook
bij de Onderwijsspecialisten past. ‘Iemand die het levende bewijs is dat je moet doorknokken om je
plek te vinden.’

Missie geslaagd
Met zijn contract komt ook het einde van het IPS-traject in zicht. Missie geslaagd zou je kunnen
concluderen. ‘Dat zeker’, zegt Esther Kolzer. ‘Maar het is niet zo dat ik dan een vinkje zet en klaar ben. Een
IPS-traject duurt drie jaar. Ook na plaatsing blijf ik wel een aanspreekpunt voor hem en voor een
werkgever, al loop ik de deur hier niet plat. Als het nuttig is, hebben we contact. Harald is een hele
betrokken werkgever, dus daar maak ik me geen zorgen over. En met Sermo zal ik altijd wel contact
houden, ook na IPS. Er zijn van die mensen met wie je een speciale band opbouwt en een heel kort lijntje
houdt.’ En Sermo, hoe kijkt hij terug op het IPS-traject? ‘Ik kijk nooit terug, alleen maar vooruit’, zegt hij kort
en zelfverzekerd. ‘Dat is een van de belangrijkste levenslessen die ik heb opgedaan.’

"Hallo, mijn naam is Jorina
Corporaal", en ik werk als
ervaringsdeskundig coach binnen RIBW
AVV. Sinds november 2020 geef ik
wekelijks een online workshop, namelijk
peer support online. Dit betekent dat
we online, via beeld en geluid op de
computer, met een aantal mensen
samenkomen om thema 's te
bespreken die met herstel te maken
hebben. Iedereen die meedoet is vrij
om te bepalen wat hij of zij wil delen
met de ander. Als je alleen wil luisteren,
zonder de camera aan te hebben, is dat
ook goed. Maar wat is peer support?
Eigenlijk is er geen goede vertaling voor
'Peer' vanuit het engels. Het is een
woord dat in Amerika veel gebruikt
wordt. Peers zijn mensen waarmee je
gelijke ervaringen deelt, of die in gelijke
omstandigheden verkeren. Een
balletgroep, een groep studenten maar
ook mensen die beschermd wonen, zijn
peers van elkaar. Bij peer (gelijken)
support(steun) ga je een gelijkwaardige
en ondersteunende relatie aan.
Wederzijdse steun blijkt een goede
manier om je beter te gaan voelen.
Daarmee heb je een ingrediënt te
pakken om verder te komen in jouw
herstel. Het is ontzettend mooi om
daarnaast erkenning en herkenning bij
elkaar te vinden. Een aantal thema's
zijn de afgelopen tijd de revue
gepasseerd: steun, zelfwaardering,
persoonlijke verantwoordelijkheid en
bijvoorbeeld valkuilen.

Peer
support
online tijdens
corona
tijd.
Joriana Corporaal:
ALS IK AAN DEELNEMERS VRAAG WAT ZIJ NU
FIJN VINDEN AAN HET VOLGEN VAN EEN
ONLINE PEER SUPPORT IN DEZE TIJD. KRIJG
IK TERUG DAT HET ONLINE BEST VEEL
VOORDELEN OPLEVERT, NAMELIJK DAT DE
DREMPEL OM MEE TE DOEN LAGER IS, WANT
JE HOEFT DE DEUR NIET UIT.

Sommige mensen geven aan dat zij minder
prikkels ervaren dan wanneer zij lijfelijk
aanwezig zijn in een groep. Er heeft zelfs
een keer iemand samen met haar
begeleider mee gedaan, zodat de eerste
drempel genomen was. Het toppunt van
steun, als je het mij vraagt :-) Er is iedere
keer een opkomst van 8 mensen. Een mooi
aantal om ervaringen uit te wisselen en wat
van elkaar te leren. Al met al ben ik
ontzettend trots op iedereen die meedoet
met online peer support in corona tijd en
wie weet blijft het wel een terugkerende
manier om ook online met jouw herstel
bezig te zijn."
Info:
zo.ribwavv.nl/cursusaanbod/peersupport-online-tijdenscoronatijd/

Jorina Corporaal,
ervaringsdeskundig coach

Winter in..

Een interview met fijnschilder André Peters,
hij schildert onder andere wintertaferelen.
Kunstportaal heeft een online winkel:
Onze winkel is er voor mensen, die op zoek zijn naar een
mooi en speciaal cadeau, voor zichzelf of voor een ander!

André
Peters en
zijn mooie
winters
André: "Kunstportaal geeft mij
een beetje rust, waardoor ik
lekker mijn ding kan doen. Dit
geeft mij ontspanning." André
Peters wordt op Kunstportaal
enorm bewonderd om zijn
schilderstijl, die teruggaat naar de
oude meesters. André is geboren
in Arnhem op 12 januari 1956.
Na een opleiding L.T.S. en M.T.S.
schilderen, is hij aan de slag
gegaan als professioneel
autospuiter en later spoot hij ook
de fietsen bij Gazelle.
Waar André het meeste mee
bezig is, is de 17e eeuwse
schilderkunst. André maakt veel
kopieën van de Hollandse
meesters, wat hij door veel kennis
over deze techniek prachtig
uitvoert. De schilderstechnieken
van de oude meesters heeft
André geleerd van Gert Renshoff
uit Veenendaal. Daar heeft hij het
vak fijnschilderen geleerd. Zijn
grote voorbeeld is Rembrandt van
Rijn en zijn leerlingen.

Hij kan ook uren naar schilderkunst kijken en haalt daar dan ook zijn inspiratie uit. André
is bij Kunstportaal terecht gekomen door zijn begeleiders in het ziekenhuis. André zijn
motto is: 'Doe vooral je eigen ding!' Alle kunst die men maakt, ieder op zijn eigen manier,
is een kunst op zich. Wat de één met penseel doet, doet de ander met steen, klei of
papier. Zolang je maar geniet van wat je doet, dan is het goed...

Een werk noemen
waar André speciaal
trots op is, kan hij zo
even niet bedenken,
hij vindt ze allemaal
wel mooi. De reden
dat André naar
Kunstportaal komt, is
omdat hij hier zijn
rust kan vinden om
lekker met schilderen
bezig te zijn.
Ben je
geïnteresseerd in
wat André nog
meer maakt?
kijk dan op de
website
kunstportaal.nl

Schilderijen: André Peters
Beeld & Tekst
Lynke van den Eertwegh
meer info: www.kunstportaal.nl

Neem een
kijkje in
de online
winkel.
Je kunt bij Kunstportaal terecht
voor kunst in onze online
galerie, maar sinds kort
hebben we ook een online
winkel!
Je kunt bij de pagina kunst
kiezen voor: foto’s, beelden
uitgehakt in steen of van
keramiek, maar ook voor
tekeningen en schilderijen.
In de online winkel zijn
producten van textiel of
keramiek te vinden.
Wie weet staat er iets tussen
wat jou aanspreekt of wat leuk
is voor een exclusief cadeau!
Alle producten zijn
handgemaakt en uniek.
Schroom niet en neem contact
met ons op of kijk op:
www. kunstportaal.nl

Winterwonderland
Kunstportaal momentje
tekst&beeld: Manon Tamboer

Voor dit wintermagazine een winterse opdracht!
Maak een kunstwerk met winters landschap, straatbeeld en/of festiviteiten in je beeld. Creëer
een winterwonderland.
Dit kan de ruimtelijkheid zijn van een berglandschap, robuuste sneeuwbui of een verbeelding
van winterse festiviteiten vol lichtjes en kleuren, activiteiten en sfeer.
Je maakt hierbij gebruik van een collage: een samenspel van uitgescheurde of knipte stukjes
papier, tijdschrift, delen van foto’s, tekenwerk etc. Plak de objecten samen op een vel. Gebruik
eventueel nog pen, potlood, stift en verf voor details en extra effecten.
Hoe kan je diepte krijgen in een collage werk? Gebruik hiervoor 1 of 2 vormen van perspectief.
Perspectief is een manier om een optische illusie te krijgen van diepte op je platte vel. Zie
hieronder een uitleg ter inspiratie.

1.
Zorg dat je een horizon schetst. De
horizon is de lijn tussen land en lucht
op ooghoogte. Vaak ligt de horizon in
het midden van je werk, een normaal
standpunt. De horizon kan ook heel
hoog liggen - het
vogelvluchtperspectief - waarbij je als
een vogel vanaf de hoogte op een
landschap kijkt. Of heel laag liggen het kikvorsperspectief - waarbij er
veel onderwerpen hoog boven de
horizon uitsteken.

2.
Je kunt diepte suggereren
door dezelfde voorwerpen
verschillende formaten te
geven. Wat dichtbij is beeld je
dan groter af ten opzichte van
wat ver weg is.

3.
Je kunt gebruik maken van
overlapping. Plaats
afbeeldingen of voorwerpen
achter elkaar, zodat je de
suggestie van ruimte krijgt.

4.
Lijnperspectief is de meest bekende. Plaats een
vluchtpunt op je horizon en laat parallelle lijnen er
naar toe lopen. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor
een weg of sloot.

5.
Probeer eens sferisch
perspectief te verwerken. Je
werk krijgt diepte door stukken
uit je werk die verder weg
liggen, minder kleur te geven. Je
maakt die kleuren minder
verzadigd, grijzer of blauwer.

6.
Door schaduwen aan te brengen geef je ook een gevoel van
ruimtelijkheid in je werk. In een collage kan je bijvoorbeeld
hier stukken papier of verf voor gebruiken.
7.
Kleurperspectief: door te spelen met kleurcombinaties kan
je een object met een warme kleur naar je toe halen, terwijl
een object met een koele kleur meer naar de achtergrond
verdwijnt.

Opdracht: Maak een kunstwerk met winters landschap, straatbeeld
en/of festiviteiten in je beeld. Je maakt hierbij gebruik van collage.
Pas hierbij 1 of 2 vormen van perspectief toe.
Tips: Je kunt met stukjes gescheurd papier een object ‘inkleuren’. Brainstorm woorden
die te maken hebben met de winter en wintersfeer, gebruik die onderwerpen in je
collage. Maak vooraf een schets voor een basisindeling. Ook kan je eerst een aantal
keer schuiven met losse stukken papier en probeer je zo eerst een compositie uit
voordat je alles definitief vastlijmt.
Vind je het leuk je resultaat te delen, stuur het dan naar zo@ribwavv.nl.
We zetten het graag op het online podium!
Heel veel succes!

26-11-2020

Jouw geluk, mijn streven

Een ster verschijnt in het firmament, fonkelend en klaar!
Jesu is geboren, hef mijn hart tot u en ervaar.
Veni Jesu, amor proximi, het leven heeft zin!
Haal het positieve uit het negatieve,
reis naar een nieuw begin.
Heb vertrouwen in je jezelf,
kom uit het gewelf.
Zaag die tralie nu maar door,
volg jouw hart en ga er maar voor.
Weet je mijn liefste, het is niet jouw schuld.
Mijn gebrek aan aandacht voor jou
werd door die ander ingevuld.
Mijn liefde voor jou is onconditioneel.
Geniet ervan, pluk die bloemen, waar jij bij kan, heel veel.
Uitdagend is het leven, jouw geluk mijn streven!
Eenzaamheid duurt net zo lang
als de begeerte van het verlang!
Coronadictatuur: onze harten verstuur!
Vier maanden van advent onze zielen vol sentiment.
Wij verlangen naar een knuffel, van een knuffelkoningin!
Nog even dan zijn wij weer vrij, van die viruswaanzin!
Kijk naar die ster van Bethlehem,
God' s energie is wat ik ben!
Kijk naar die ster van Bethlehem,
zijn fluidum is ook in Arnhem!

Dick Dal
Schilderij Christien Paumen

IN GESPREK
MET
SAM & PAUL
Dit
de

keer

is

Silvano

aan

beurt...

Op de website van de ZO doen Sam & Paul al enige
tijd interviews. Ze ondervragen allerlei
verschillende mensen die bij de RIBW AVV zijn
aangesloten. Je kunt de interviews vinden op:
zo.ribwavv.nl/digitale-daginvulling/sampaul/.

Ook worden deze interviews om de 2 weken in het
nieuwsbulletin geplaatst. Dit nieuwsbulletin is te
downloaden vanaf de ZO-website maar wordt op
veel locaties ook opgestuurd.
Dit keer hebben zij Silvano geïnterviewd (zie
volgende bladzijde).

Wil je ook graag worden geïnterviewd?
Stuur een mailtje naar zo@ribwavv.nl

INTERVIEW
SILVANO LEITO

Ik heet Silvano Leito. Ik ben geboren op 6
februari 1970 op de Nederlandse Antillen.
Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Ik
ben de enigste jongen tussen drie zussen.
Op mijn twintigste ging ik zelfstandig naar
Nederland in 1990. Ik kwam toen in
Heerlen terecht.
Daar heb ik twee jaar gewoond bij een
landgenoot. Ik kwam hier om te studeren op
een kokschool, want koken is mijn passie. Na
Heerlen ben ik in Arnhem terecht gekomen op
een internaat Klein Warnsborn. Daar heb ik
gestudeerd in techniek van metaal en hout.
Ook heb ik de Nederlandse taal en Wiskunde
gestudeerd. Daarna ben ik doorgestroomd naar
technische scholen waar ik meer leerde over
metaal en hout. Vanuit de gemeente heb ik
meegewerkt aan een project, waarbij we van
een container een werkruimte gingen maken.

Ik heb vier jaar bij de
Gazelle fietsfabriek in Dieren
een vaste aanstelling gehad
waar ik een vaste salaris kreeg.
Ik was daar gedetacheerd.
Ik ging van kamer naar kamer.
De woonsituatie op de kamers
was slecht. Ik ervaarde dit als
traumatisch. Er woonden
mensen van verschillende
nationaliteiten.
Door mijn problematiek van
agressiviteit, alcohol en
cannabisgebruik ben ik na heel
veel tijd beland bij de
hulpverlening van de RIBW.

Ik hou van positieve hiphop. Birdman en
2Pac zijn daar voorbeelden van.
Ik was geobsedeerd door
Birdman. Ik werd er mee wakker
en ging er mee naar bed.

Wil je iets vertellen over je passies?
Ik heb verschillende passies en
hobby's. Ik hou ontzettend veel
van schilderen met olieverf, een
spetterende techniek. Dit doe ik op
het Kunstportaal in Arnhem.
Daar is Yvonne mijn contactpersoon.
Koken, muziek luisteren, mozaïek
maken zijn mijn hobby's.
Ik kook gerechten van allerlei
nationaliteiten, maar mijn specialiteit is
nasi met kabeljauw. Dat is een zoute
vis.
Ik hou van salsa. Mijn idool is
Marc Anthony. Hij is Engelstalig
en Spaanstalig. Zijn grootste hit is:
viva la vida.

Mozaïeken is ook iets wat ik
ontzettend leuk vind, het is
ontspannend werk. Ik heb bijvoorbeeld
een tafel, een spiegel en een bloempot
van mozaïek gemaakt.
RIBW en zorg, kan je daar
iets over vertellen?
Ik zit al jaren bij de
hulpverlening van de RIBW.
Eerst in Arnhem, toen in
Wageningen en nu weer in
Arnhem. Ik heb verschillende
vrouwelijke begeleiders gehad.
Nu is Julie Cornelis ongeveer
twee jaar mijn vaste begeleider.
Daar heb ik twee keer in de
week een gesprek mee op
kantoor. Ik vind het fijn om met
betrouwbare mensen gesprekken
te hebben.
ZO en herstel, kan je daar
iets over vertellen?
Ik was dakloos en de mensen bij
RIBW hebben mij opgetild en
mij op eigen benen gezet. Ik ben
hersteld in mijn financiële situatie
en mijn agressiviteit. Ik ben ook
hersteld van narcistisch
gedrag.

Ook kwam ik in aanraking met justitie.
En heb ik mijn angst overwonnen. Ik ben
ontzettend blij dat ik ben veranderd.
Mijn omgeving heeft ook bijgedragen
aan mijn herstel. In mijn rit naar mijn
herstel ben ik ontzettend
emotioneel geweest en dat heeft
veel pijn en moeite gekost. Ik
ben tot ver gekomen in wat ik
heb bereikt. Ook nu doet het
veel met me om dit te vertellen
aan jullie.
Kan je iets vertellen over je
dagbesteding?
In de afgelopen periode heb ik
op verschillende plekken/instanties
gewerkt. Vaak ben ik gedetacheerd
geweest. Plekken waar ik onder
andere gewerkt heb, zijn de kaasfabriek in
Arnhem, kofferbedrijf in Presikhaaf.
Daar werkte ik aan de lopende band.
Ik moest met een nietmachine
de binnenkant van de koffer nieten.

Scalabor is een bedrijf dat
samenwerkt met de gemeente
waar ik gedetacheerd word naar
andere bedrijven, zoals de Brug.
Ik ben in de ziektewet beland
omdat ik mijn enkel gebroken
had. Ben van de fiets gevallen
toen ik van een feestje kwam van
een goede kennis.
Bij de Brug doe ik mijn reintegratietraject. Nu maak ik met
meerdere collega's de maatschappij
letterlijk en figuurlijk schoon met een
knijper/prikker. Het doet me pijn dat ik
nooit een schouderklopje van Scalabor
heb mogen ontvangen. Dit wil ik wel
gezegd hebben.
Ook een goede dagbestedingsplek is het
Kunstportaal in Presikhaaf Arnhem.
Daar ga ik op de vrijdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur heen. Daar is
Yvonne Evers mijn contactpersoon.

Ook was ik controleur en heb ik bij
HBG Utiliteitsbouw gewerkt. Ik heb
ook meegewerkt aan de
parkeergarage van Centraal
Station Arnhem. Dit heb ik drie
jaar gedaan. Ook bij Gazelle ben
ik gedetacheerd geweest. Ik heb bij
het Rijnstate ziekenhuis in de bouw
gewerkt. Op begraafplaats Moscoa
heb ik in de groenvoorziening
werkzaamheden verricht.

Hier staat Silvano voor zijn eigen gemozaïekte spiegel

Kunstportaal heeft mij positief
opgebeurd. Ik kan daar mijn ei
kwijt. Ook mijn gevoelens kan ik
in mijn kunstwerken kwijt. Er
wordt zorgvuldig naar mij
geluisterd. Ik ben zeer blij
dat ik daar mag zijn.
Wij, Sam en Paul vonden het
geweldig om dit interview met
Silvano Leito te mogen doen.

Wij zijn gastvrij ontvangen
en hebben drie bakken
oploskoffie genuttigd
& ook de gevulde koeken waren heerlijk!

Sam & Paul

Sport &
Herstel
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Elke zaterdagochtend om 10:00 uur zijn er fanatiekelingen die met een groepje lekker
gaan sporten. Door corona is het helaas nog niet mogelijk geweest om in een grote
groep te sporten maar er zijn al wel genoeg fanatiekelingen geweest, en ook meerdere
keren! We hopen in het nieuwe jaar de ruimte te krijgen met een grote(re) groep aan de
slag te gaan. We bieden een sportactiviteit aan die vergelijkbaar is met een bootcamp.
Alles is op eigen niveau zodat je nooit over je grens gaat, maar je wordt wel gestimuleerd
je grens aan te tikken. Dit allemaal in goed contact met je geest, lichaam en elkaar. Het
gaat er vooral om dat je lekker in beweging bent gekomen en je ergens trots op mag
zijn! Robin en Jessica geven momenteel deze bootcamp.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons wil helpen deze bootcamp te geven! Heb jij
interesse / ken jij iemand die dit leuk zou vinden? Neem contact met ons op! Mail dan
naar r.wolvers@ribwavv.nl . Dan kunnen we samen in gesprek kijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen.

WAT
SPORT...
IN MIJN HERSTEL
HEEFT BETEKEND
“Ongeveer 5 jaar geleden kreeg ik te maken met een burn-out. Dit zorgde ervoor dat
ik mijn huis niet meer uitkwam, het leven me minder boeide en dat de
drugsverslaving (die ik toendertijd had) uit de hand liep. Al met al kon je wel zeggen
dat mijn leven toen een puinhoop was. Na ongeveer 3 maanden met mijn ziel onder
mijn arm te hebben gelopen, vond ik dat ik zo niet verder kon. Er moest wat
veranderen in mijn leven. Ik besloot iets te gaan doen wat ik al heel lang wilde, maar
niet durfde. Omdat ik bang was nieuwe mensen te ontmoeten. Want wat zouden die
mensen van mij vinden? In mijn hoofd dacht ik dat iedereen mij als die verslaafde
onverzorgde nietsnut zag en dat iedereen mij zou uitlachen of achter mijn rug zou
gaan praten over mij.
Ik besloot te gaan hardlopen, dit leek
mij het veiligst. Hardlopen kon ik
namelijk mooi alleen doen. Ik hoefde
met niemand rekening te houden. In
het begin ging dit natuurlijk moeizaam,
mijn conditie was slecht. Sommige
vrienden lachten om mij en dachten
dat het weer een bevlieging was en ik
na een week zou opgeven. Dit vond ik
natuurlijk niet leuk, toch motiveerde dit
mij ook om door te zetten. Al gauw
merkten mijn vrienden dat ik het
meende en kreeg ik steeds meer
complimenten.

Tijdens het hardlopen merkte ik dat ik steeds lekkerder in mijn vel ging zitten, niet
alleen fysiek maar ook mentaal. Door het hardlopen kon ik mijn hoofd leegmaken en
hoefde ik niet aan alle ellende te denken. Door de complimenten die ik van mensen
kreeg bouwde ik steeds meer zelfvertrouwen op en merkte ik dat mensen me toch niet
zo raar vonden als ik eerst dacht. Dit nieuwe zelfvertrouwen zorgde ervoor dat ik meer
wilde sporten. Ik wilde kickboksen, maar wist ook dat ik dan wat aan mijn verslaving
moest doen. Anders zou ik hiervoor nooit fit genoeg zijn. Als ik niet mee kon komen
met de anderen die daar trainden, zou ik al snel opgeven. Hierdoor zouden de
gedachten in mijn hoofd, dat anderen mijn als nietsnut zagen, gelijk krijgen. Dat was
absoluut niet wat ik wilde.

Al snel viel mij op dat ik door te gaan
boksen mijn afkickverschijnselen de baas
kon zijn en blijven. Ook voelde ik me
steeds fitter, sterker en durfde weer een
gesprek aan te gaan met vreemde
mensen, die in hetzelfde gebouw als
kickbokser trainden. Ik durfde na een
halfjaar al tegen een wildvreemde te
vertellen dat ik verslaafd was en door
middel van sport aan het afkicken was.
De reactie die ik daarop kreeg verbaasde
mij. In plaats van dat ik werd afgewezen
en raar aangekeken, waren mensen
gewoon trots en vonden zij het knap dat
ik dit deed. Dit gaf mij een enorm goed
gevoel en de kracht om door te gaan.
Tot op de dag van vandaag probeer ik
nog bijna dagelijks iets met sport te
doen, al is het maar een halfuurtje.

Tekst en foto's : Robin Wolvers,
medewerker begeleider RIBW AVV

Doordat ik zelf ervaren heb hoe goed sport voor mijn lichaam en geest zijn, heb ik
samen met begeleider Jessica de activiteit social fit op de agenda van de ZO
cliëntondersteuning gezet. Om zo mensen die hieraan deelnemen te kunnen
ondersteunen in hun herstel."

WINTERVERHAAL
BRIEF AAN JOU VAN HET
INNERLIJK KIND
Lieve …… ,
Ik schrijf je deze brief omdat ik zie
dat je heel wat hebt meegemaakt
in je leven. Ik wil je laten weten dat
je niet alleen bent en dat je
gehoord en gezien mag worden.
De ‘imperfecties’ maken jou juist
zo’n prachtig en authentiek
persoon. Als een edelsteen; je
schijnt het mooist door de unieke
vorm die het licht weerkaatst.
Misschien zit je momenteel op de
bank of stoel, of sta je te bladeren
door dit blad. Dan wil ik je vragen
om stil te staan bij jezelf. Even een
moment waarin je niets hoeft te
doen, geen andere rol hoeft aan te
nemen dan wie jij nu echt bent.
Zou ik je wat mogen vragen?

Zou je één hand op je hart willen
plaatsen en dan eens diep in en
langzaam uit willen ademen?
Dit gevoel, is het teken dat je leeft. En
nee, ik weet niet wat jouw verhaal is. Ik
weet niet wat je allemaal te verduren
hebt gehad. Ik weet niet hoe hard je hebt
gevochten of hoe vaak je bent gevallen.
Zoveel momenten waarbij je dacht dat je
iets niet aankon of niet kon bereiken. Er
zijn momenten dat je erkenning of een
verontschuldiging had gewild voor dat
wat je is aangedaan, maar dit niet kreeg.
Het spijt me dat je dit is overkomen en
dat het zoveel met je heeft gedaan en
misschien nog steeds zoveel bij je
oproept. Het spijt me dat je hierdoor
bent gaan twijfelen over je eigen kennen
en kunnen. Het spijt me dat deze
persoon of die personen door hun eigen
omstandigheden jou niet zagen. Dit was
niet oké. Maar je bent hier. Je leeft en je
hebt dit allemaal overleeft. Misschien
denk je nu, ja leuk, ik leef en nu?

Gedachten kunnen op
een storm lijken of
aanvoelen als een koel
briesje op een zomerse
dag. Of je nu positieve
gedachten hebt of de
innerlijke criticus de
overhand laat nemen, ze
hebben een enorme
invloed op je dagelijkse
bezigheden en
stemming. Uit angst
probeer je controle uit te
oefenen over je emoties,
door gedachten
bijvoorbeeld weg te
drukken. Maar wat zou
er gebeuren als je dat
gevoel of die gedachte
toelaat? Wat is het ergste
dat er kan gebeuren?

Tekening is gemaakt door de schrijfster, die anoniem wil blijven..

Ik wil je uitdagen deze vraag zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. Maak je niet druk ik
wacht hier rustig op je. Ik heb namelijk alle tijd voor jou. Jij bent het waard te verkennen
waar jouw hart naar uit gaat. Jij bent het waard je talenten te ontdekken en die in te
zetten op een manier die jouw voldoening geeft. Sterker nog laat dit je missie zijn. Zullen
we dit eens samen uitproberen?
Nu kan het zijn dat je dit nog niet helemaal kunt aanvaarden of misschien vind je het
gewoon nog wat spannend. Dat is helemaal oké, ik had dit ook in het begin. Het is een
dagelijks proces, dat je niet alleen hoeft aan te gaan. Ik geloof dat jij in staat bent te
bereiken wat je hart je begeert, als je bereid bent elke dag dat kleine stapje te zetten.
En ik…? Ik loop met je mee en moedig je aan. Elke dag opnieuw. You got this, echt waar!
Lieve groetjes,
Het Innerlijk Kind

SNERT
RECEPT

Tekst: Annette Weeda
Beeld: Tatiana Leijnen

Benodigdheden voor
erwtensoep
(maaltijdsoep)
400 gram groene
erwten
3/4 liter water
10 a 12 gram zout
(doe ik zelf niet)
100 gram rookspek
1 pond krabbeltjes
250 gram prei
1/4 knolselderij
1/2 bos selderij
100 gram winter
wortel
fijn gesneden
peterselie
rookworst

Recept
van
Annette
Weeda
Hoe maak je deze soep?
Was de erwten met water en zout en laat ze daarna
12 -24 uur weken. Breng de erwten met het
weekwater, de spekjes en de krabbetjes aan de kook.
Laat dit zachtjes koken tot het vlees en de erwten
gaar zijn (+/- 2 uur) . Snijd het vlees fijn. Schenk het
meeste vocht af en bewaar dit. Stamp de massa fijn.
Verdun dit al roerende langzaam met de erwten
bouillon. Voeg de schoongemaakte gewassen en
kleingesneden groente toe en laat deze 20 min
doorkoken en blijf tussendoor roeren. Voeg de
rookworst toe en laat deze een poosje meekoken...
Eet smakelijk !!!

Vrijwilliger
worden...
" Voor mij is vrijwilligerswerk een
mooie bijdrage leveren aan de
medemens en het bieden van een
luisterend oor"
"Mijn naam is Femke en ik ben 18 jaar oud. Ik volg
de studie Social Work aan de Christelijke
Hogeschool in Ede. Voor mijn studie
kreeg ik de opdracht om een
maatjesproject aan te gaan.
Na een korte zoektocht en drie
interessante organisaties ging mijn
voorkeur uit naar de RIBW AVV.
Zo ben ik hier dan ook terechtgekomen,
nadat ik reageerde op één van
de vrijwilligerswerk vacatures.
Met dit vrijwilligerswerk ben ik maatje geworden
van een lieve, gezellige vrouw. Vaak breng ik 1 á 2
keer in de week 2 uurtjes door met mijn maatje.
Het fijne is dat je in overleg heel flexibel kunt zijn
in de momenten die je wilt afspreken. Tijdens onze
afspraken voeren wij samen verschillende
activiteiten uit zoals: samen wandelen,
boodschappen doen, spelletjes, kletsen en thee
drinken.

Het leukste aan het vrijwilligerswerk vind ik, dat ik met
mijn aanwezigheid écht iets voor iemand kan
betekenen. Ook vind ik het erg leuk dat je merkt dat
dit ook leidt tot persoonlijke groei.
Voor mij is vrijwilligerswerk een mooie bijdrage
leveren aan de medemens en het bieden van een
luisterend oor. Het fijne binnen de RIBW AVV vind ik
dat de mensen hier altijd voor je klaarstaan. Je kunt bij
de persoon die jou begeleiding biedt tijdens dit traject
altijd vragen naar een evaluatiegesprek, advies of
andere gesprekken wanneer jij dit nodig hebt. Ook is
het fijn om te weten dat er bij je eerste ontmoeting
met een cliënt altijd een begeleider aanwezig is.
Door mijn positieve ervaringen binnen de RIBW hoop
ik anderen te motiveren en enthousiast te
maken om ook hun steentje bij te dragen aan de
maatschappij doormiddel van vrijwilligerswerk."

"Voor mij is de winter het
favoriete seizoen van het jaar.
Genieten van de kou onder het
genot van een heerlijke kop
thee. Het dragen van dikke,
warme truien, maar vooral kerst
en oud & nieuw maken mij elk
jaar gelukkig."

Vrijwilligers
coördinator

Judith Rikken
Ik ben Judith, 33 jaar, vorig jaar oktober ben
ik gestart bij RIBW AVV als
Vrijwilligerscoördinator op het Centraal
Bureau!
Ik nam Ria Kleyzen over, die inmiddels
lekker van haar pensioen geniet. De eerste
paar weken hebben we daarom
samengewerkt en sinds december heb ik
het helemaal overgenomen.

"Ik richtte me met
name op het vinden
van geschikt
vrijwilligerswerk voor
asielzoekers en
jongeren"

Net voordat ik begon, ben ik ook
verhuisd naar Arnhem, waar ik ben
gaan samenwonen met mijn vriend.

Daarvoor woonde ik in Wijchen,
geboren en getogen. Wonderschoon,
we hebben zelfs een kasteel ;-). De
afgelopen jaren heb ik gewerkt in
Nijmegen waar ik het vrijwilligerswerk
stadsbreed ondersteunde vanuit de
Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Ik had
contact met veel nonprofitorganisaties en richtte me met
name op het vinden van geschikt
vrijwilligerswerk voor asielzoekers en
jongeren. Super leuk! Bij het RIBW AVV
doe ik nu vergelijkbaar werk, maar het
grote verschil is dat ik me nu inzet om
vrijwilligerswerk voor één organisatie
goed te laten draaien. Bekend werk,
maar ook een heel nieuwe uitdaging;
het RIBW is een grote organisatie dus
er zijn veel gezichten te onthouden en
alle teams zijn verschillend en werken
op hun eigen manier.

Elk team heeft een Taakhouder
Vrijwilligers die het vrijwilligerswerk in
hun eigen team regelt. Samen met de
Taakhouders Vrijwilligers kijk ik wat kan,
wat werkt en wat daarvoor nodig is! Ook
het contact met vrijwilligers zelf vind ik
ontzettend leuk en van grote waarde in
mijn werk. Ik vind het belangrijk dat zij
een fijne tijd hebben bij ons. Wij zijn
namelijk erg blij met hun inzet en de
keuze om juist voor ons actief te zijn!
Naast de samenwerking met de
Taakhouder Vrijwilligers houd ik me ook
bezig met trainingen en het algemeen
informeren & werven van (nieuwe)
vrijwilligers. Zo zien ze mij dus ook
geregeld voorbij komen!
Ik voel me erg welkom bij het RIBW en
zie dat er overal hard en met passie
gewerkt wordt. Ik kijk ernaar uit om,
wanneer de omstandigheden weer wat
beter zijn, op bezoek te kunnen bij
locaties, meer ‘live’ gezichten te zien en
ook vrijwilligers te ontmoeten.
Tot dan!

OM DE TWEE WEKEN SCHRIJFT LEONIE VAN DONGEN OVER
HAAR LEVEN...

BLOG LEONIE
. RIBWAVV.NL

wat een jaar!
04-01-2021, Corona blog 21:

In december 2019 schreef ik op facebook “Daar issie al, mijn wens voor jullie! Aan de
vroege kant dit jaar, maar hij kwam nu uit mijn vingers en ik ben ook gewoon al wel
klaar voor 2020.” 2019 was geen makkelijk jaar geweest; mijn baan werd onzeker en
stopte in het voorjaar dan ook, waarna ik vanaf september startte met de nieuwe pilot
functie waar ik nu nog steeds in werk. Zowel het afscheid nemen van mijn oude baan
als het starten met de nieuwe baan, was pittig en kostte me aardig wat kruim.
Daarnaast heb ik in datzelfde jaar ook nog mijn huisje ontworpen en laten bouwen en
heb ik leren off-grid leven (dat wil zeggen zonder aansluiting van stroom, gas, water en
riool). Eind 2019 begon het wonen en werken te wennen en plezier te geven. Ik keek uit
naar 2020, waarin ik kon gaan oogsten waar ik dat jaar op beide vlakken zo hard voor
gewerkt had.
Mijn wens was dan ook de volgende: “Ik wens
iedereen veel geniet- en viermomenten, waarin je je
bewust bent van en stilstaat bij wat je hebt (bereikt).
Ik heb daar afgelopen jaar weinig ruimte voor gehad
en ga er komend jaar de vruchten van plukken.
Vieren is een van mijn kernwaarden en het wordt
mijn mantra voor komend jaar. Bij deze daarom de
wens/uitnodiging: laten we samen in 2020 het leven
vieren ”

♥

Jeetje, had 2020 even andere plannen! XD
De tijd rondom kerst en de jaarwisseling is, ook voor
mij, altijd een periode van terugkijken en
vooruitkijken.

Schilderij, Christien Paumen

Een periode van bezinnen; wat is er gebeurd, waar sta ik en waar wil ik naartoe? Ik
merk dat het me helpt om eens per jaar zo’n moment te hebben waarin ik het
proces even in zijn geheel bekijk. Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit welk
moment in het jaar dat is, maar de periode rondom de feestdagen voelt in ieder
geval uitermate geschikt. Ik kijk met gemengde gevoelens terug op 2020. De
wereld ging op slot en het leek of de tijd stilstond. Tegelijkertijd is er, als ik
terugkijk, ook veel gebeurd. Al staat de wereld om me heen wel degelijk
gevoelsmatig een beetje stil, interne processen stoppen (juist) niet.

Als ik nu het bericht van eind 2019 nog eens
teruglees, voel ik weer hoe ik er toen bij zat. Dat was
niet best; ik was dat jaar aardig overvraagd en dus
uitgeput. Ik vertelde over hoe ik zou moeten
herstellen, weer reserves en veerkracht op moest
bouwen en hoe ik vooruit keek naar meer woon- en
werkplezier zodra beide echt goed gesetteld waren.
Nu, terugkijkend, ben ik afgelopen jaar zowel in mijn
huisje als in mijn baan gesetteld. In mijn baan heeft
het wegens corona (en daardoor de zoektocht naar
nieuwe werkvormen om op een andere manier toch
betekenisvol te kunnen zijn) wel wat langer geduurd
dan ik een jaar geleden voor ogen had. Maar
inmiddels is het pakket aan mogelijkheden
uitgebreid naar de verschillende omstandigheden
en heb ik mijn draai goed gevonden. Ook het
herstellen en weer opbouwen van veerkracht en
reserves heeft veel aandacht gehad. Dat was
gedurende de eerste coronagolf nog lastig omdat
die dus met name op werkvlak allerlei nieuwe
uitdagingen bracht, maar met name sinds de zomer
ben ik bezig met gas terugnemen en ruimte creëren
voor verwerken en herstellen. Al met al zit ik er dus
nu, ondanks corona, een stuk beter bij dan vorig
jaar. Al voelt dat lang niet altijd zo, omdat corona
natuurlijk wel een grote invloed heeft op het ervaren
van levensgeluk.

We leven in een onzekere tijd en worden flink beperkt in wat
we kunnen. Dat zijn nou niet echt ingrediënten om vrolijk van
te worden en ik heb er uiteraard ook regelmatig de pest in.
Zoals ik eind 2019 (en in blog 19 over mijn verjaardag)
schreef is vieren een van mijn kernwaarden, en dat is in deze
coronasituatie nou niet heel makkelijk. Enerzijds omdat de
beperkingen niet bijzonder veel ruimte bieden om dat
uitbundig te doen en daarnaast omdat de hele situatie nou
niet bepaald uitnodigt om het leven te vieren. Het helpt me
daarom wel echt om terug te kijken en even stil te staan bij
hoe ik er vorig jaar bij zat.

Vorig jaar heb ik oud en nieuw gevierd met 2 vrienden
bij mij thuis, omdat ik simpelweg de puf niet had om
de deur uit te gaan. Nu heb ik wederom oud en nieuw
gevierd met twee vrienden bij iemand thuis, maar
deze keer was het niet omdat ik zelf de puf niet had,
maar omdat de situatie buiten mij het niet toeliet. Dat
was enerzijds natuurlijk zuur, want nou hád ik de
energie maar kon ik dus nog de deur niet uit.
Anderzijds heb ik deze jaarwisseling toch heel anders
beleefd dan die van vorig jaar omdat ik er zelf een
stuk beter bij zat, en omdat ik goede hoop heb op
2021. Corona doet helaas niet aan jaarwisselingen
dus we zijn er natuurlijk nog niet vanaf, maar we zijn
inmiddels begonnen met vaccineren en daarmee
onderweg naar betere tijden.

Deze plaatjes zijn gedurende 2020 voorbijgekomen. Ik heb ze toen opgeslagen, omdat ik
er wellicht in een blog nog een keer wat mee zou kunnen. Nu we aangekomen zijn in
2021 vind ik ze toch nog wel toepasselijk, want wat wás het me een jaar! Dit had
niemand kunnen bedenken en toch hebben we het er allemaal mee moeten doen.
Inmiddels hebben we 2020 voorgoed afgesloten en kan dat (letterlijk!) de
geschiedenisboeken in. Corona doet helaas niet aan jaarwisselingen, maar we zijn
begonnen met vaccineren en daarmee onderweg naar betere tijden. Ondanks dat de
situatie de komende tijd dus nog wel hetzelfde zal zijn, heb ik goede hoop op positieve
veranderingen in de loop van 2021. Hoop op dat we weer meer de deur uit kunnen,
samen kunnen zijn en het leven kunnen vieren. Dat perspectief maakt dat ik 2021 met
liefde verwelkom en uitkijk naar wat het ons te brengen heeft. Ik zeg kom maar op!

Om de twee weken schrijft Leonie van Dongen een stukje over haar
leven. De leuke, interessante en herkenbare verhalen van Leonie,
met bijpassend beeld, verschijnen om de twee weken op de ZOwebsite onder de pagina van 'Digitale Daginvulling'.

Open Podium

Wil jij ook een kunstwerk, lied of talent delen? Kijk eens op:
zo.ribwavv.nl/digitale-daginvulling/open-podium

Paul van Kempen

Christien Paumen
Tekening van Diny Lindenberg

Casper van Noort

Tekening van Tonnie 2020

Hannie Daemen
met " De bonte koe"

Digitale tekeningen van Rama,
werkzaam op Kunstportaal

John Busser

Jaap van de Craats, 62 jaar.
Pentekening "Het landschap"

Rieks Dijkstra

Erica Radstaat

Annie Peters

Dit wintermagazine werd mede mogelijk gemaakt door de RIBW AVV, de ZO, Kunstportaal en alle mensen
die hiermee verbonden zijn. Het adviesteam voor digitale daginvulling, wat bestaat uit Jessica Gerritsen,
Linde Notmeijer, Manon Tamboer, Eva Klein Brinke, en Lynke van den Eertwegh, hebben ervoor gezorgd
dat dit magazine tot stand is gekomen. Dit team is opgericht vanwege de lockdown in deze Coronatijd.
Onze dank gaat uit naar alle mensen die meegewerkt hebben om dit magazine te maken.
Wil je graag laten weten wat je van dit magazine vindt, of heb je vragen?
Mail ons dan via zo@ribwavv.nl

