
De	wintermarkt	

Er	waren	in	de	werkplaats	wel	wat	zorgen	rondom	de
wintermarkt	die	helaas	niet	door	kon	gaan.	We
hebben	een	gezellige	oplossing	bedacht:	Peter	en
Klasina	zijn	weer	overheerlijke	oliebollen	komen
bakken	die	mensen	konden	bestellen	en	op	8
december	opgehaald	konden	worden.	Zo	hadden	we
toch	nog	mensen	die	gezellig	langskwamen	en	waar
we	een	praatje	mee	konden	maken.	
Er	kunnen	verassingspakketjes	vol	kerstdecoraties
opgehaald	worden	op	de	Zorgnijverij.	Denk	aan
allerlei	handgemaakte	producten	zoals	houten
kerstboompjes,	een	stoffen	slinger,	waxinelicht-
houders,	kerstkaarten	etc.	Natuurlijk	houden	we	ook	hierbij	rekening	met	de	1,5	meter
afstand	en	kunnen	mensen	nog	niet	bij	ons	binnenkomen.	Daarom	hebben	we	buiten	een
kraampje	waar	we	de	pakketjes	kunnen	uitgeven.	Dus	wil	je	nog	een	pakketje?	Kom	gerust
langs	of	mail	even	naar	carolijn@zorgnijverij.nl	dan	wordt	het	pakketje	voor	je
gereserveerd.

Verbouwing
Wat	 maken	 we	 veel	 mee	 op	 de	 dagbesteding!	 Iedere
week	 gebeurt	 er	 weer	 iets	 in	 ons	 pand	 door	 de
verbouwing.	Zo	 is	onze	keuken	van	boven	naar	beneden
verplaatst,	 dat	 was	 wel	 even	 wennen.	 Gelukkig	 zag
iedereen	er	snel	de	voordelen	van	in:	we	kunnen	lekker	lui
zijn	en	hoeven	geen	trappen	meer	te	lopen	als	het	pauze
is.	Ook	 is	er	 inmiddels	van	alles	op	de	verdieping	boven
de	werkplaats	 aan	 de	 gang,	 zo	 zijn	 er	 twee	 dakkapellen
geplaatst,	 zitten	 de	 kozijnen	 er	 inmiddels	 in	 en	 ligt	 er
vloerverwarming	 in,	 dat	 gaf	wel	 een	 hoop	 herrie	 dus	we
zijn	blij	dat	dat	achter	de	rug	is!
We	vinden	het	 leuk	dat	we	af	 en	 toe	ook	mogen	helpen
met	klusjes	boven	zoals	vegen	of	helpen	sjouwen,	zo	zien
we	 goed	 wat	 er	 allemaal	 gebeurt.	 Ook	 vinden	 we	 het
reuze	 gezellig	 dat	 er	 allemaal	werkmannen	over	 de	 vloer	 komen.	De	 taak	 om	 koffie	 te
zetten	is	dus	wel	een	beetje	uitgebreid	door	al	die	extra	bakkies.

Buiten	werken
Omdat	een	aantal	van	ons	ook	graag	buiten	 is	en	met	paarden	werken	geweldig	vindt,
zijn	we	een	mooie	samenwerking	gestart	met	het	Terphuis.	Zo	helpt	een	aantal	van	onze
cliënten,	die	individuele	begeleiding	krijgen,	daar	mee	met	het	onderhoud	aan	de	tuin	en
gaan	we	in	de	middag	paardrijden.	Wat	is	dat	genieten!

Nieuwe	gezichten
We	zijn	heel	blij	met	een	aantal	nieuwe	gezichten	op	de	Zorgnijverij.	Graag	stel	ik	ze	aan
u	voor:
Mattithja	is	er	als	begeleider	3	dagen	in	de	week	bijgekomen.	Zij	werkt	op	woensdag	en
donderdag	op	de	dagbesteding	en	biedt	daarnaast	ook	een	dag	 individuele	begeleiding
op	het	Terphuis.	Wij	zijn	erg	blij	met	haar,	haar	creatieve	ideeën	en	ook	de	cliënten	zijn	al
helemaal	weg	van	haar.
Daarnaast	 is	 Ilja	 er	 op	 de	maandag	 als	 vrijwilliger	 bij	 gekomen,	 een	 fijne	 enthousiaste
kracht	die	een	hoop	energie	met	zich	mee	brengt.	Haar	werkervaring	als	docent	 in	het
voortgezet	onderwijs	is	een	fijne	basis	om	op	verder	te	bouwen.
Marika	is	onze	nieuwe	stagiaire	op	de	dinsdag	en	vrijdag,	zij	doet	de	opleiding	Persoonlijk
begeleider	specifieke	doelgroepen.	Ze	biedt	een	hoop	gezelligheid,	heeft	veel	aandacht
voor	de	cliënten	en	is	een	onwijs	fijne	ondersteuning	voor	onze	begeleiders	op	de	groep.
Groetjes	namens	iedereen	van	de	dagbesteding!	Carolijn.

Projectgroep:
Voor	de	verbouwing	en	alle	keuzes	daaromheen	is	er	een
projectgroepje	waarmee	we	regelmatig	doornemen	hoever
de	verbouwing	is	gevorderd.	Zo	beslissen	we	welke
richting	de	deuren	open	moeten	gaan	(rekening	houdend
met	brandveiligheid)	wat	een	handige	plek	is	voor
stopcontacten,	waar	licht	moet	komen	en	hoe	we	de
ruimtes	zo	optimaal	mogelijk	in	kunnen	delen.	Ook	denken
we	mee	bij	aanpassingen	in	het	plan,	als	een	afvoer	toch
net	op	een	andere	plek	uitkomt	dan	gedacht.
Inmiddels	is	de	prachtige	keuken	besteld	en	konden	we
afgelopen	week	hierbij	gaan	kiezen	welke	deuren	we
willen,	wat	mooie	tafels	zijn	voor	de	lunchroom	en	welke
tegels	we	gaan	gebruiken	in	het	gastentoilet.	Om	alles
goed	bij	elkaar	te	laten	passen	is	er	een	moodboard

gemaakt	met	de	kleuren	die	we	gebruiken	en	hebben	we	een	basis	aan	materialen
gekozen	deze	materialen	zijn	beton,	eikenhout	en	zwart	staal.	De	basis	is	er	en	we
kunnen	niet	wachten	om	te	beginnen	met	de	aankleding,	de	meubels	die	we	zelf	nog
gaan	maken,	opknappen	of	gaan	bestellen.	Er	is	zelfs	al	een	beginnetje	gemaakt	met	de
schorten	voor	de	lunchroom,	zo	veel	zin	hebben	we	erin!

Lisette	is	sinds	september	werkzaam	bij	Kidzcare.	Zij
neemt	erg	veel	ervaring	mee	en	daar	zijn	we	blij	mee!
Hiervoor	is	zij	een	lange	tijd	werkzaam	geweest	in	de
Kinder-	en	Jeugdpsychiatrie.	"De	Zorgnijverij	sprak	mij
omdat	het	een	kleinschalige	organisatie	is	waar	het
belang	en	de	groei	van	de	cliënt	voorop	staat.	Ik	kijk	graag
naar	welke	kwaliteiten	het	kind	heeft.	De	Zorgnijverij	biedt
zorg	aan	verschillende	soorten	kinderen,	en	dat	maakt	het
werk	uitdagend.	Het	is	elke	dag	weer	puzzelen	hoe	we	het
kind	kunnen	helpen	om	verder	te	kunnen	ontwikkelen.
Ieder	op	zijn	eigen	manier	en	op	zijn	eigen	tempo.	Bij	de
Zorgnijverij	mag	je	zijn	wie	bent.	Dit	is	ook	te	zien	bij	de
cliënten,	ze	komen	allemaal	met	plezier	naar	de
Zorgnijverij."

In	deze	nieuwsbrief	wil	ik	mij	graag	even	voorstellen.	Mijn	naam	is
Josephine	Suijker,	20	jaar	oud	en	ik	woon	in	het	gezellige	Maassluis!
Op	dit	moment	zit	ik	in	mijn	laatste	jaar	van	de	HBO	studie
Pedagogiek,	die	ik	volg	aan	de	Haagse	hogeschool.	In	oktober	ben
ik	gestart	met	mijn	afstudeerstage	bij	de	Zorgnijverij.	Ik	voelde	mij	al
snel	‘thuis’	bij	deze	organisatie.	Op	dinsdag	tot	en	met	donderdag
werk	ik	bij	Kidzcare	en	op	vrijdag	bij	de	dagbesteding.	Ik	kijk	uit	naar
wat	ik	komend	jaar	mag	gaan	leren	en	voor	jullie	kinderen	en
jongeren	kan	betekenen!

LinkedIn Facebook
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Hoop
Diep	in	onszelf	dragen	wij	de	hoop.
Is	ze	niet	daar,	dan	is	ze	nergens.

Hoop	is	een	bewustzijn
en	staat	of	valt	niet	met	wat	er	in	de	wereld	gebeurt.

Hoop	is	voorspellen	noch	vooruitzien.
Hoop	zit	ons	in	de	ziel,	in	het	hart	gegrift,

ligt	voor	anker	voorbij	de	horizon.
Hopen,	in	deze	diepe	en	krachtige	betekenis
is	anders	dan	blij	zijn	om	wat	goed	gaat

of	je	graag	inzetten	voor	wat	zeker	succes	heeft.
Hoop	is	de	kunst	om	ergens	aan	te	werken	omdat	het	goed	is,

niet	alleen	omdat	het	kans	van	slagen	heeft.
Hoop	is	niet	optimisme,

niet	de	overtuiging	dat	iets	goed	zal	aflopen.
Hopen	is	zeker	weten	dat	iets	zinvol	is,

ongeacht	de	afloop.
Vaclav	Havel
(1936-2011)

Nieuwsbrief	december	2020
Beste	lezer,

	
Wat	een	 jaar	hebben	we	achter	de	 rug!	Wat	was	het	anders	dan	we	hadden	verwacht!
Wat	 hebben	 we	 voor	 pittige	 uitdagingen	 gestaan	 en	 wat	 zijn	 er	 ook	 mooie	 dingen
gebeurd!	Wat	heeft	het	ons	laten	zien	dat	het	leven	niet	alleen	maar	gaat	om	vooruitgang,
maar	dat	we	ons	ook	kunnen	laten	verrassen	door	stilstand	en	bewustwording	van	wat	er
nog	wèl	(mogelijk)	is	als	alle	logica	en	zekerheid	uit	onze	handen	is	geslagen.	Ik	las	het
hierboven	vermelde	gedicht	en	wil	dit	 jullie	niet	onthouden.	Want	wat	kunnen	we	zonder
hoop?	Hoe	hadden	wij	tot	aankoop	van	de	nieuwe	locatie	kunnen	overgaan	zonder	hoop?
Hoe	hadden	wij	 de	 verbouwing	 kunnen	aanvangen	en	 voortzetten	als	we	niet	 de	hoop
zouden	hebben	gehad	dat	het	zinvol	is	ongeacht	de	afloop...In	de	overtuiging	dat	God	de
Vader	de	hele	wereld	in	Zijn	hand	heeft,	zien	we	de	toekomst	met	hoop	tegemoet!	Hoe?
geen	idee,	maar	dat	maakt	niet	uit.	Ik	wil	aan	hoop	ook	het	woord	vertrouwen	toevoegen,
want	dat	 is,	mijns	 inziens,	nodig	bij	de	gedachte	aan	een	hoopvolle	toekomst.	 Ik	geloof,
ben	ervan	overtuigd,	dat	het	goedkomt!	Bijna	is	het	kerstfeest,	feest	van	vrede,	feest	van
licht,	feest	van	vreugde,	vergezicht!	Dat	vergezicht,	daarop	wil	 ik	mijn	blik	richten	en	dat
helpt	om	de	toekomst	met	hoop	en	in	vertrouwen	tegemoet	te	zien.
Ik	wens	jullie	allemaal	vreugdevolle	feestdagen!
	

Een	warme	groet,	mede	namens	het	team	van	de	Zorgnijverij,
Erna	Noordijk

Het	gaat	goed	met	de	bouw!	Alles	is	dicht,	de	vloerverwarming	is	gelegd,	er
wordt	druk	geïsoleerd	en	de	wanden	worden	geplaatst.	Buiten	is	er	al	veel
trespa	geplaatst	en	zijn	de	daken	inmiddels	allemaal	van	dakbedekking
voorzien!

Nieuws	uit	de	werkplaats

Anneke	Aikema	neemt	je	mee	in	het	verhaal
over	Triple-C

In	de	Zorgnijverij	werken	wij	vanuit	de	onvoorwaardelijke	begeleidingsrelatie.	Onze
medewerkers	zijn	hierin	getraind	en	worden	hierin	door	Anneke	begeleid.	Zij	is	als	geen
ander	binnen	onze	organisatie	doorkneed	met	deze	methodiek	en	kan	niet	anders	dan

triple-c	denken.	Lees	onder	deze	link	haar	verhaal.

Triple-C

Nieuws	van	Kidzcare

Kidzcare	krijgt	meer	ruimte!
SO	de	Rank	 groeit	 en	Kidzcare	 ook!	Dit	 brengt	wat	 uitdagingen	met	 zich	mee.	School
heeft	zelf	meer	ruimte	nodig	en	wij	uiteraard	ook.	Er	wordt	best	veel	flexibiliteit	gevraagd
van	beide	partijen	en	daarom	hebben	we	besloten	een	andere	 ruimte	 te	betrekken.	We
mogen	 als	 extra	 locatie	 het	 scoutinggebouw	 van	 scoutingclub	 Beelaerts	 van	 Blokland
huren!	 Dit	 is	 niet	 zomaar	 een	 ruimte,	maar	 een	 prachtige	 ruime	 plek	met	 veel	 groene
buitenruimte!	 Omdat	 scouts	 minder	 aan	 hygiëne	 denken	 dan	 wij,	 hebben	 we	 een
schoonmaakbedrijf	 bereid	 gevonden	 om	 het	 pand	 zeer	 grondig	 van	 top	 tot	 teen	 te
reinigen.	En	dit	 is	goed	gelukt!	Wij	zijn	erg	 tevreden	en	het	schoonmaakbedrijf	heeft	er
een	 vaste	 klant	 bij.	 Elke	 maandagochtend	 vroeg	 maken	 zij	 alle	 ruimtes	 van	 het	 pand
opnieuw	goed	schoon.	Daarna	maken	wij	er	gebruik	van,	met	de	kinderen	die	overdag
komen	 voor	 onderwijs	 en	 zorg	 en	 met	 een	 aantal	 kinderen	 van	 de	 buitenschoolse
begeleiding.	Het	werkt	fijn,	we	hebben	het	hele	gebouw	tot	onze	beschikking	inclusief	een
geweldige	buitenruimte!	Ook	de	Rank	blijft	een	 locatie	voor	buitenschoolse	begeleiding.
De	 ouders	 van	 de	 kinderen	 die	 op	 de	 scouting	 begeleid	 gaan	 worden,	 zijn	 of	 worden
benaderd	door	Anneke	Aikema.	Wanneer	er	vragen	over	zijn,	schroom	dan	niet	maar	stel
ze	 gewoon!	 We	 proberen	 de	 verhuizing	 voor	 de	 kids	 zo	 vlekkeloos	 mogelijk	 te	 laten
verlopen	en	daarom	is	het	inmiddels	al	helemaal	ingericht	voor	Kidzcare.

Klaas	wint	de
prijsvraag

Ons	lustrum-magazine	bevatte	een
prijsvraag.	Er	moest	een

woordzoeker	opgelost	worden!	Hoe
leuk	dat	de	prijs	werd	gewonnen

door	Klaas,	een	goede	bekende	van
ons!	Op	een	vrijdagmiddag	stopte	de
bus	bij	hem	voor	de	deur	en	kreeg

Klaas	het	mooie	door	Gerrie
gemaakte	vogelhuis	overhandigd.
Het	was	een	feestelijk	moment	en
ook	de	ballonnen	ontbraken	niet	:)

Veel	plezier	met	je	vogelhuisje	Klaas!
We	hopen	dat	er	in	het	voorjaar	een
lief	vogelpaartje	in	komt	wonen!

Een	filmset	in	de
Zorgnijverij

Vorige	week	hebben	de	gezamelijke
kerken	een	film	opgenomen	in	de

Zorgnijverij.	Deze	wordt	uitgezonden
op	19	december	via	You	tube.	Het	is
een	prachtige	film	geworden,	je	kunt
de	trailer	al	zien	op	de	website	van
Hart	voor	Barendrecht.	De	titel	van
de	film	is:	'terug	naar	Nazareth'.	Een

aanrader	om	te	kijken!

Ons	kippenhok	staat	inmiddels	in
de	tuin	van	de	buren	met	2
haantjes	en	een	kipje.	Weinig
eitjes	vooralsnog	;)

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@zorgnijverij.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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