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De Matenhof krijgt
nieuwe bewoners

Wijkraad Centrum ontvangt
nieuwbouwplan met open armen
Het nieuwbouwplan van De Goede Zorg op de hoek van Kanaal-Noord en Molenstraat-Centrum vraagt
om goed overleg. Zo spraken we onlangs met de Wijkraad Centrum, in het bijzonder met Bert de Groot
en Peter Bijlsma.
Bert is al sinds de jaren ‘90 betrokken bij
de Wijkraad Centrum. Later werd hij actief
in het bestuur en de laatste jaren is hij als
voorzitter het gezicht van de Wijkraad
Centrum. Daar haalt hij veel voldoening uit.
Peter heeft ruim 30 jaar in Vaassen gewoond.
“Een prachtige groene omgeving, maar na
30 jaar heb je die bomen wel een keer gezien”,
vertelt hij met een knipoog. Na zijn pensionering wilde hij graag actief blijven in de
maatschappij. Eerst werd hij lid van de
buurtcommissie Zuidoost. De laatste paar
jaar is hij er voorzitter. En ook hij doet dat
met veel plezier en enthousiasme!
Het verbeteren van zorgvoorzieningen is
een echt speerpunt van de Wijkraad Centrum.
Het nieuwbouwplan is “een ontwikkeling,
die prima past binnen de visie en wens van
de Wijkraad Centrum”, vindt Bert de Groot.
In alle overige wijken staan een of meerdere
woonzorgcomplexen. De bewoners kunnen
dus in hun vertrouwde wijk blijven wonen
als er een zorg- of ondersteuningsbehoefte

komt. Centrumbewoners hebben die
mogelijkheid nu niet. Terwijl verhuizen naar
een andere wijk juist vaker leidt tot vereenzaming en ongelukkige mensen.

Maar kunnen er ook andere mensen wonen?
En kunnen mensen uit de buurt straks ook
in het gebouw terecht om aan activiteiten
deel te nemen”, vraagt Peter zich af.

Met het nieuwbouwplan zorgt De Goede Zorg
ervoor dat ook mensen in het centrum
met een zorgvraag een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven kunnen behouden. Dit is
belangrijk als bijvoorbeeld de mobiliteit
fors afneemt. “Het behouden van de sociale
en maatschappelijke setting is belangrijk
voor de mens”, vult Bert aan. Het plan van
De Goede Zorg om in het centrum een
woonvoorziening te realiseren, wordt dan
ook met open armen ontvangen.

De antwoorden op deze en andere vragen
werken we uit in het vervolgtraject,
in samenwerking met de ontwikkelaar,
de gemeente, de Wijkraad Centrum en de
wijkbewoners. Uitgangspunt van De Goede
Zorg is dat het gebouw vooral bedoeld is voor
mensen met een laag of gemiddeld inkomen,
die behoefte hebben aan een veilige
woonomgeving en een gecoördineerd
pakket van wonen, ontmoeting, diensten,
welzijn en/of zorg. Daarbij is het mogelijk
om zowel intramuraal te wonen (de overheid
financiert dan de woonlasten in ruil voor
een inkomensafhankelijke eigen bijdrage)
als om rechtstreeks te huren van
De Goede Zorg.

Er zijn nog wel vragen over de nieuwe
verkeerssituatie in Molenstraat-Centrum,
de bereikbaarheid en bevoorrading van
de supermarkten en wat er precies in het
gebouw zal komen. “Verder is wel duidelijk
dat de nieuwbouw met name voor mensen
is met een zware zorgvraag (mensen met
een WLZ-indicatie krijgen voorrang, red.).

Puzzel mee en win...

Meer informatie over de wijkraad
centrum vindt u op
www.wijkraadapeldoorncentrum.nl

Los de puzzel op de achterzijde van deze krant op en
win een heerlijk diner voor 2 bij Sizzles!

Op 1 november neemt een aantal cliënten van
s’ Heerenloo hun intrek in woonzorgcentrum
De Matenhof. Best spannend, want deze mensen
hebben een heel ander soort zorg nodig. Het gaat
om dertien personen met een verstandelijke
beperking die zelfstandig wonen.
Stadsdeelmanager Ronald van Gerrevink vertelt:
“Het is een geheel nieuwe vorm van samenwerking.
De nieuwe cliënten hebben een eigen appartement
waar zij zorg en dagbesteding ontvangen door
medewerkers van ’s Heerenloo. De Matenhof levert
wel de Nachtzorg. De nieuwe cliënten kunnen ook
gebruik maken van de faciliteiten van De Matenhof,
zoals de ontspanningsactiviteiten”.
De cliënten wonen nu nog in een woongemeenschap
aan de Vedelaarshoeve. Straks gaan zij hier de
appartementen van de vierde verdieping bewonen.
Ook wordt een echtparenkamer omgebouwd
tot ontmoetingsruimte waar men kan koken
en samenzijn.
In juli kwamen de nieuwe cliënten, samen met
familie, kennismaken en hun nieuwe woonomgeving bewonderen. Het was een leuke en
enthousiaste middag. Nu wordt de verhuizing
goed voorbereid en krijgen de medewerkers van
De Goede Zorg instructies voor de omgang met
deze nieuwe doelgroep.
Ronald geeft aan: “Uiteraard zijn we benieuwd hoe
het gaat verlopen. Zal het matchen? De nieuwe
cliënten zijn wel aardig op leeftijd, net als de
huidige cliënten. Naast de positieve eerste
kennismaking, is dit een reden dat wij verwachten
dat ze elkaar prima zullen vinden in de omgang!”

Tovertafel
Als we het hebben over de Tovertafel, dan kunnen we dat gerust
een innovatief instrument noemen. Het product is nog maar
kort op de markt en leidt nu al tot veel enthousiaste verhalen.
En bij woonzorgcentrum De Matenhof hebben we hem!
De Tovertafel is bedoeld voor ouderen in de middelste tot
laatste fase van dementie. Het heeft unieke en interactieve spellen die zijn ontwikkeld om te stimuleren in
fysieke activiteit en sociale interactie. En minstens zo
belangrijk: ze brengen een heleboel vrolijkheid en plezier!

Innovatie
De Goede Zorg is op veel fronten bezig
met vernieuwing. Dat komt tot uitdrukking in nieuwbouw, nieuwe
producten, nieuwe methodes om het
werk te organiseren, een nieuw
kwaliteitssysteem; je zou haast denken
dat wat we hebben niet goed genoeg
(meer) is. Wat is dat toch, die behoefte
om voortdurend te innoveren?
Cliënten van de Goede Zorg zijn over het algemeen
behoorlijk tevreden. In een recent onderzoek krijgen
we gemiddeld het rapportcijfer 8. Onderzoek van
Zorgkaart Nederland bevestigt dit: 96 tot 100% van
de geïnterviewde cliënten beveelt De Goede Zorg
aan. We zouden dus kunnen stellen: laten we niet te
veel veranderen, want het gaat goed! Maar zo
eenvoudig is het niet. Daar zijn drie redenen voor.
In de eerste plaats zijn we niet snel tevreden. Al zijn
er mooie rapportcijfers, we vinden dat het nog beter
kan. In het dagelijkse werk, maar ook met nieuwe
mogelijkheden. Dit zit vaak in kleine, praktische
zaken, waardoor we ons werk beter kunnen uitvoeren en plezierig kunnen maken. Dit doen we aan
de hand van onze ‘verbeteragenda.’

Margreet Meeboer is medewerker groepsverzorging en
bevestigt dit volkomen. “Het leuke aan de Tovertafel is
dat het cliënten op alle fronten plezier geeft. Het spel
is visueel, je doet het samen en het geeft prikkels voor
beweging. Het heeft echt meerwaarde en levert andere
reacties op omdat cliënten zich verbazen over de
beelden en geluiden die eruit voortkomen. En dat
wordt niet meer zo makkelijk bereikt bij deze doelgroep. Het maakt ze enthousiast en blij.”
De Tovertafel is ook nog eens makkelijk in gebruik.
Het projecteert spellen op een tafel en bij De Matenhof
zijn er nu aansluitingen in de drie groepsverzorgingsruimten en in het centrale restaurant. Dat biedt dus
vele afwisselingsmogelijkheden. En er zijn diverse
spellen met elk een eigen thema, zoals een spel waarin
mooie bloemen over tafel zweven in verschillende
kleuren en vormen. De beweging nodigt cliënten uit om

Margreet legt uit dat het voor de medewerkers zelf
ook leuk is, maar dat ze wel actief mee moeten doen.
“Je moet er echt bij gaan zitten. Het is echt geen
zoethoudertje. De reacties van cliënten zijn zo leuk dat
ik hoop dat er in de toekomst nog meer thema’s voor de
Tovertafel bijkomen!”
Onze medewerkers zijn regelmatig op zoek naar nieuwe
producten en spellen om te gebruiken bij de dagbesteding. Zo kwamen ze op het idee om de Tovertafel
aan te schaffen. Gelukkig heeft Stichting Vrienden van
De Goede Zorg de Tovertafel begin juli geschonken.
De dank van onze cliënten is groot!

Verpleegkundige Karen Lansink werkt in de thuiszorg in stadsdeel Zuidwest.
Bij haar vorige baan maakte ze kennis met de Medido, een innovatief hulpmiddel in
de cliëntenzorg. Zij was direct razend enthousiast. Bij De Goede Zorg heeft ze haar
afdeling voorgesteld er ook mee te gaan werken.

In de tweede plaats is het rapportcijfer een
gemiddelde. Dat wil dus niet zeggen dat iedereen
even tevreden is. En wij willen het graag elke
individuele cliënt naar de zin maken, op een manier
die bij hem of haar past. Dit vraagt om nog veel meer
maatwerk. Bijvoorbeeld door onze zelforganiserende
teams, waarin medewerkers meer mogelijkheden
hebben om specifieke afspraken te maken.
In de derde plaats constateren we dat de ontwikkelingen erg snel gaan. Wat nu goed genoeg is, is over
een paar jaar vaak al weer verouderd. We moeten
dus nu al nadenken en handelen om over een paar
jaar nog steeds goede zorg- en dienstverlening te
kunnen bieden. De nieuwbouw in het centrum van
Apeldoorn is hiervan een in het oog springend
voorbeeld: door hier nu mee aan de slag te gaan,
leveren we over een paar jaar vernieuwende zorg in
een vernieuwend gebouw op een nieuwe plek.

“Ongeveer vier maanden geleden
zijn we ermee begonnen binnen de
thuiszorg rondom Avondzon.
Het biedt veel voordelen. Voor de
cliënt betekent het veel meer
zelfredzaamheid en regie.
Het vermindert het risico op het
verkeerd innemen van medicijnen”,
legt Karen uit. Maar het is niet voor
alle cliënten geschikt. Ze moeten

Apeldoorn, oktober 2016.
Bert A. Blaauw (voorzitter van de
Raad van Bestuur, Stichting De Goede Zorg).

Bij een ander spel draait het om bladeren wegvegen.
De bladeren reageren op hun handbewegingen en dat
stimuleert om het te blijven proberen. Andere thema’s
zijn vissen vangen, bellen laten ploppen, spreekwoorden raden, enzovoort. Er is echt voor elk wat wils.

Nooit meer je medicijnen vergeten

Wat is Medido precies? Het is een
slimme automatische medicijndispenser. Die zorgt ervoor dat de
juiste medicijnen op de juiste tijd
worden ingenomen. In de Medido
gaat een medicijnrol die de client
ontvangt via de apotheek en het
apparaat geeft een signaal als het
tijd is om de medicatie in te nemen.

We vertellen u graag over al deze vernieuwingen
en innovatie. Leest u mee en denkt u mee? Graag!

ze aan te raken. Zodra dat gebeurt, worden de bloemen
groter. Dit zet aan tot gesprekken over wat ‘hun’ bloem
net deed en over welke bloemen ze mooi vinden.

de verantwoordelijkheid wel aankunnen. “Gelukkig kennen we de
cliënten goed, dus weten we bij wie
we het kunnen voorstellen.”
Het is onder andere geschikt voor
cliënten met een reumatische
aandoening. De medicijnzakjes
hebben een inkeping, zodat ze
makkelijk open te scheuren zijn.
Daarnaast helpt het cliënten die net
even een zetje nodig hebben als
herinnering. En het ondersteunt
de mantelzorger.
Mevrouw Oldenboom bevestigt de
voordelen. Sinds juli gebruikt ze de
Medido omdat ze nog wel eens vergat medicatie in te nemen. “Maar de
Medido helpt mij herinneren.
Want als ik het vergeet, dan gaat
het alarm af. Nou, dat geluid kun je
echt niet missen, hoor. Dat gaat zo
hard,” vertelt ze lachend. Ze is er
erg over te spreken. En als ze een
keer op pad gaat, dan laat ze er van
tevoren een medicijnzakje uitkomen, zonder dat het alarm afgaat.

De inkeping is dan minder diep,
zodat de medicatie er niet te snel
uitvalt. “Het apparaat staat me
geenszins in de weg. Het is mooi
compact en makkelijk te bedienen.
Nee, ik zou hem niet willen missen.
Dan zouden de medewerkers weer
vaker moeten langskomen en ik
vind die onafhankelijkheid nu juist
zo prettig.”
Karen vervolgt: “Het heeft ook
voordelen voor de zorgmedewerkers.
Het scheelt ons tijd. En de zorgverzekeraar beloont het gebruik van
de Medido, omdat de zelfredzaamheid gestimuleerd wordt.”
Uiteraard is nagedacht over de
veiligheid. De dispenser staat
permanent in verbinding met de
zorgverleners. Zij krijgen een
melding als er niet gereageerd wordt
op het signaal van de dispenser en
nemen dan contact op om na te
gaan of er iets aan de hand is.
Cliënten kunnen bij problemen
ook bellen met een helpdesk.

Drukte op de Apeldoornse wegen!
De Goede Zorg vindt het belangrijk dat cliënten regelmatig bewegen. Soms zijn daar
wel hulpmiddelen bij nodig, zoals de duofiets. Daarmee kunnen mensen toch van de
vrijheid, het bewegen en de buitenlucht genieten.
De duofiets is een aangepaste fiets met elektrische ondersteuning en twee zetels naast elkaar, zodat je gezellig naast
elkaar zit. Het heeft ook een lage instap. Een uitkomst voor cliënten die niet meer zelfstandig op een fiets kunnen.
Er was veel behoefte aan en nu heeft Stichting Vrienden van De Goede Zorg twee extra duofietsen mogelijk gemaakt.
Nu kunnen alle cliënten van De Goede Zorg er gebruik van maken.
Op woensdag 17 augustus werden de twee fietsen uitgereikt in woonzorgcentrum De Matenhof. Er waren veel belangstellenden aanwezig.
Jo Lamberts en Anneke Looman hebben als vertegenwoordigers van de
cliëntenraad symbolisch de sleutels aangeboden gekregen. Het enthousiasme
van de cliënten bleek wel uit het feit dat direct na de uitreiking een aantal
van hen de duofiets uitgeprobeerd heeft. Zij vonden het fantastisch!
In elk woonzorgcentrum worden dagelijks twee ritten georganiseerd.
De coördinator duofiets zorgt voor de planning. Maar we zoeken nog meer
vrijwilligers om cliënten op de duofiets te begeleiden. Dus bel de Zorglijn
(0800–0604), vraag naar Gert List en meld u aan. Wij voorspellen dat het
druk wordt op de Apeldoornse wegen!

De Goede Zorg
in transitie
U heeft vast gelezen dat de ouderenzorg anders
georganiseerd moet worden: de cliënt aan het roer,
de medewerker meer zeggenschap, nieuwe zorgarrangementen en diensten; wij noemen dat de
Transitie van de ouderenzorg. Het is een ingewikkeld veranderproces voor iedereen.
In de volgende Zorgkrant besteden we hier ruim
aandacht aan om iedereen die belangstelling heeft
voor de ouderenzorg inzicht te geven in onze
aanpak en de te verwachten resultaten voor onze
cliënten, familie, vrijwilligers, medewerkers, staf
en management.

Meer ruimte
voor ontmoeting
Eind 2015 startten we het ontmoetingsprogramma
Samen Eten in woonzorgcentrum Avondzon, samen
met Thuiszorg Waalstad, zij leveren zorg aan
burgers met een migranten achtergrond. Na veel
positieve reacties breiden wij die samenwerking uit.

Zora velt geen oordeel
Hoofd, schouders, knie en teen; deze en vele andere liedjes kan Zora zingen en dansen!
Ze kan rekenen, geheugenspelletjes, bewegingsoefeningen en nog veel meer. Wie is die
Zora dan? Het is de eerste humanoïde robot ter wereld die ingezet wordt om mensen te
helpen. Een programmeerbare robot van 57 centimeter.
“Alles is voorgeprogrammeerd. Dus het blijft mensenwerk”, zegt Marjan Geschiere. Zij is samen met Teun
van Essen als vrijwilliger betrokken bij Zora. Het expertteam worden ze genoemd. “Ik ben als kwaliteitsmanager
enorm geïnteresseerd in technologie en innovatie.
En dan vooral de werking in de praktijk. In Zora kan ik
mijn ziel en zaligheid leggen.”
En Marieke Polleman is ontzettend blij met het expertteam. De ontspanningsbegeleider bij woonzorgcentrum
De Veenkamp vertelt: “Medewerkers vinden het lastig om
met techniek om te gaan. En Zora moet echt via de tablet
bediend worden door mensen. De vraag is dus hoe we de
techniek kunnen combineren met wat de medewerkers
willen bereiken.” Het expertteam is nu aan het pionieren.
Ze bekijken bij welke activiteiten binnen De Veenkamp
Zora iets kan betekenen.
De cliënten reageren met verbazing, verrassing,
prikkeling, enthousiasme en vertedering. Er zijn ook
mensen die vrezen dat er straks alleen nog maar robots
in de zorg werken. Maar dat zal niet gebeuren. Het is een
aanvulling. Als een cliënt bijvoorbeeld een gymles mist,
kan Zora de oefeningen met de client uitvoeren. Of Zora
doet rekenoefeningen met een cliënt of gaat samen een
eindje wandelen.
En het mooiste is; Zora velt geen oordeel. Ze biedt een
veilig contact voor cliënten, omdat zij geen negatieve
feedback geeft, zoals mensen onderling wel kunnen
doen. Marieke vertelt als voorbeeld over een hoog-

Samen eten kan nu
• Woensdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur
in De Veenkamp.
• Maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur
in Avondzon.
Ook merken we dat onder de multiculturele
bevolking van Apeldoorn veel behoefte is aan
ontmoeting en dagbesteding. Daarom bieden we
hier ruimte voor in twee Apeldoornse wijken:
• Maandag tussen 09.00 en 16.30 uur in Avondzon.
• Donderdagochtend tussen 09.00 en 12.30 uur in
Steunpunt Orden.
Komt u ook? Neem voor meer informatie contact
op met de Zorglijn, 0800-0604.

Aangenaam Zuid
gevoelige cliënt die wel eens negatief beïnvloed wordt
door haar omgeving. Bij Zora heeft zij daar geen last van.
Er bestaat echt een chemie tussen die twee.
Het blijkt dat Zora het beste functioneert met kleine
groepjes mensen om haar heen. De afdelingen in
De Veenkamp worden kleinschaliger ingericht, dus dat
komt goed uit. Het expertteam heeft hoge verwachtingen.
Ze willen per afdeling voor de huiskamer een programma
maken naar de behoeften van de cliënten.
Dit betekent dat we veel behoefte hebben aan
vrijwilligers die graag met Zora willen werken op de
huiskamers. Belangstelling? Neem dan contact op via
zorarobot@degoedezorg.nl of de Zorglijn, 0800-0604.

Aangenaam Zuid is een van de Ontmoetingsplekken van de gemeente Apeldoorn die in
samenwerking met De Goede Zorg wordt aangeboden. Een plek waar ouderen elkaar kunnen
ontmoeten en samen activiteiten kunnen doen
op het gebied van bewegen, geheugentraining,
creativiteit, koffiedrinken etc. Iedere donderdag
van 9.30 - 12.00 uur.
U heeft geen WMO-indicatie (Maatwerk) nodig
om deel te kunnen nemen. Deelname is gratis,
u betaalt alleen voor de koffie en eventueel
gebruikte materialen. En.... de eerste maand is
de koffie voor onze rekening!
Denkt u dat Aangenaam Zuid iets voor u is?
Een afspraak is zo gemaakt. We zijn bereikbaar
via daz@degoedezorg.nl. Aangenaam Zuid is
gevestigd aan het Ibisplein 1.
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HORIZONTAAL
1 vorstentelg 5 niet thuis 7 insect 11 drinkglas 12 liedje 13 op dit moment
15 deel van een mast 16 ieder 18 voormalig 19 deel van het been 20 bekoorlijk meisje
22 inkerving 24 deelbaar door twee 26 Baskische beweging 27 vis 28 ogenblik
29 slag in een touw 30 baantje 32 vlijtig 34 tot nu toe 35 persoonlijk voornaamwoord 36 traag van beweging 37 papegaai 38 muzieknoot 40 kiem 41 gewicht
42 monnikskleed 43 aankondiger van muziek (afk.) 45 Edelgrootachtbaar (afk.)
47 oneffenheid in weefsel 48 vanwege 49 boom 51 plaats in Noord-Brabant
54 vierhandig zoogdier 56 buidel 57 lofdicht 58 letterlijst 59 politieke partij
61 beeldig 63 niet dicht-vriezend 65 compromis 66 loofboom 67 bezittelijk voornaamwoord 69 niet wild 70 ondersteek 71 verlichting 72 gast 73 onontwikkeld
insect 75 rendement 76 gravure 77 roeiriem.

Stuur uw oplossing voor 1 november 2016 per mail naar
zorglijn@degoedezorg.nl. Zet in het onderwerp ‘Oplossing puzzel’ of
stuur de oplossing naar De Goede Zorg, Loolaan 1, 7314 AA Apeldoorn.
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De winnaar
wordt bekend gemaakt op de website van De Goede Zorg. Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd.

VERTICAAL
1 pech 2 individualiteit 3 bladader 4 groente 6 sneeuwhut 7 boerderijdieren
8 overvloed 9 modern 10 honende lach 14 dagtrip 16 dus 17 kort afgebroken
geluid 19 goede eigenschap 21 Chinese staatsman 22 klankbekken
23 Griekse kaassoort 25 springend insect 31 pieptoon 33 uiterste
34 leersoort 35 inhoudsmaat 39 eenheid van weer stand 44 kledingstuk
46 klooster 47 niet ver verwijderd 48 voegwoord 50 sneeuwschaats
52 het overige 53 inwendig orgaan 55 onhoudbare service bij tennis
56 Nederlander 60 iedereen 62 hoeveelheidvloeistof 64 afwas 65 plaats
68 bindend voorschrift 70 schrede 72 plus 74 zangnoot.

Algemene informatie
Centraal kantoor
Loolaan 1
7314 AA Apeldoorn
zorglijn@degoedezorg.nl
www.degoedezorg.nl
Bij vragen, bel De Zorglijn:
0800-0604
Of mail ons:
zorglijn@degoedezorg.nl

Woonzorgcentra
Avondzon
Eendenweg 50
De Matenhof
Warenargaarde 775
De Veenkamp
Gemzenstraat 9

Prachtige samenwerking
Een jaar geleden bezocht Ineke Oor, vrijwilligster bij woonzorgcentrum De Matenhof, het appartement van
mevrouw Berghuis, die in het woonzorgcentrum woont. Daar zag zij een schitterend aangeklede pop staan,
waarvoor mevrouw Berghuis zelf de kleertjes had gebreid. Ineke legde meteen de verbinding met de Kledingbank
Sant’Egidio in Apeldoorn. Zij is daar namelijk ook als vrijwilliger aan verbonden. Daar kunnen mensen die het écht
nodig hebben gratis kleding afhalen. En voor de kinderen die meekomen zijn er ook poppen om mee te geven.
Zo ontstond een mooie samenwerking. Nu brengt Ineke regelmatig poppen
naar mevrouw Berghuis. Die poetst en boent ze en gaat vol overgave
aan de slag. En het knappe is: zij breidt de kleertjes zonder patroon,
dus helemaal uit haar hoofd! Ineke vertelt met liefde:

“Mevrouw Berghuis kan zulke schitterende poppenkleertjes maken.
Ze hoeft de poppen alleen maar aan te kijken en ze weet wat het mooiste
staat. Ik verzamel de poppen, meestal via-via. Iedereen weet tegenwoordig
dat ik ze spaar”, zegt ze bijna verontschuldigend.
Mevrouw Berghuis is bescheiden, maar ze haalt er wel voldoening uit.
Van oudsher is zij naaister, maar heeft altijd veel gevoel gehad voor het
breiwerk, bijgebracht op de ‘Spinazie Academie’. “Ik vind het heerlijk om zo
bezig te zijn. Dan zet ik de radio of tv aan en dan brei ik ondertussen lekker
door. Soms begin ik al om 6 uur! Door het breien blijven mijn vingers goed
soepel en kan iets voor anderen betekenen.”
Ineke laat mevrouw Berghuis af en toe foto’s zien van kinderen die in de
kledingbank een pop hebben uitgekozen. Dan stralen ze zo! Deze kinderen
hebben weinig en zijn dan zo blij met zo’n mooie pop. “Die blije koppies,
daar doe ik het voor!”, besluit mevrouw Berghuis.
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