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“Ik wil
graag echte
vriendschap
opbouwen”
“EIGENLIJK
IS HET HEEL
GEWOON”

Denise

Met een beperking
naar de basisschool

Benyamine:

“Ik weet niet wat morgen brengt,
maar dat weet niemand.”

Heb je een vraag over de dienstverlening van Syndion?
Neem contact op met het Cliëntservicebureau,
tel.: 0183-651155, e-mail: clientservicebureau@syndion.nl
Ben je ergens ontevreden over en wil je er met iemand
over praten? Syndion heeft een vertrouwenspersoon
voor cliënten en ouders: Annemarie Hofmans,
tel.: 06-24752362, e-mail: a.hofmans@syndion.nl
Syndion ondersteunt mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking:
kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen.
We ondersteunen op het gebied van
wonen, werken, opvoeding, onderwijs
en dagbesteding.
SynVol is het blad van Syndion. Het
verschijnt drie keer per jaar. Het blad wordt
gestuurd naar vrijwilligers, medewerkers,
cliënten en relaties van Syndion.

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen.
Syndion neemt klachten altijd serieus en behandelt
deze vertrouwelijk. Neem contact op met onze
klachtenfunctionaris Frank Willemsen,
tel.: 06-53831293, e-mail: f.willemsen@syndion.nl
Wil je meer informatie over Syndion?
Kijk op www.syndion.nl of volg ons op:

facebook.com/syndionzorg
@syndion

Redactieadres:
SynVol
Postbus 3012
4200 EA Gorinchem
pr@syndion.nl
Vormgeving:
De Campagnie Reclame, Gorinchem
Druk:
Bergman Media, Gorinchem
Gedrukt met milieuvriendelijke
gecertiﬁceerde (bio)inkten op FSC-papier.
Op de voorkant:
Benyamine Zarguit
heeft een ernstige
spierziekte. Toch blijft
hij positief.
Foto: Marcel Köppen.
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linkedin.com/company/syndion

VERKOOPINFORMATIE
(ZIE PAG.18 EN 19)
Kinderboerderij De Heuvel, Weithusen 63, 4102 NV
Culemborg, tel. 0345 518809. Verkooppunt open: di t/m
vrij 10.00 – 17.00 (kinderboerderij en speeltuin ook open
voor bezoekers op za en zo van 12.00 – 17.00)
Bakkerij Syn in Zoet, Marinus Spronklaan 65a, 4205 CG
Gorinchem, tel. 0183-353108. Voor bestellingen graag bellen. Openingstijden winkel: wo, do en vrij 9.00 tot 16.00.
Producten van Houtnijverij (Arkel, 0183-561884) en
Oud-Vuren (Vuren, 06-10711958) kunt u bij de locaties
kopen, uitsluitend na een telefonische afspraak. U kunt
ook terecht bij de Syndion-winkel in Leerdam:
Pand 18, Kerkstraat 18, 4141 AW Leerdam, tel. 0345633008. Open ma 13.00 – 16.30, di t/m vrij 10.00 – 16.30.
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Met een beperking naar de basisschool

n Luuk en Annet oefenen met voorlezen

4 SynVol

Negen jaar geleden begon Theo Jeninga als directeur van de
School met de Bijbel in Herwijnen. Al vrij snel kreeg hij een
vraag van de ouders van Luuk: ‘Is onze zoon met het Syndroom
van Down welkom op deze school?’

“Eigenlijk is het
heel gewoon”
Tekst: Mirjam Rinzema
Foto’s: Eline Beijen

Jeninga: “Iedereen is hier welkom! Maar ik had geen
ervaring met kinderen met het Downsyndroom. Kon
deze school iets voor hem betekenen? Met de intern
begeleider ben ik me gaan oriënteren. We zochten contact met het speciaal onderwijs en zijn gaan praten op
een school in de buurt die hier ervaring mee had. We
zochten veel zaken uit over ﬁnanciering, communicatie
met het team, extra begeleiding, enzovoort. Ik vond het
belangrijk dat het hele team het zag zitten. Maar hoe
meer we er van wisten, hoe enthousiaster we werden.
We dachten: ‘Kom maar op, dit gaan we aan!’”

Syndion: Als het gewoon kan, doe dat dan ook. Speciale
zorg bied je als dat nodig is.”
Hoe kijkt Jeninga terug op het traject dat de school
met Luuk is gestart? “Dat het zo goed is verlopen, is
prachtig. Maar het betekent niet automatisch dat dit
voor een ander kind ook zo gaat. We zijn erg blij met
dit succes, maar ook hier geldt dat behaalde resultaten
geen garantie zijn”, verwijst hij tot slot naar een bekende reclame.

LUUK KENT (BIJNA) HET HELE DORP
Zo ontstond een mooie samenwerking. “Vooral in de
eerste jaren hebben we steeds opnieuw gekeken: gaan
we door? In de allereerste plaats ging het ons om
Luuk. Ons uitgangspunt was altijd: is deze school (nog
steeds) de beste keuze voor hem?”

HET LIEFST GEWOON
“De ondersteuning door Syndion is heel belangrijk. Drie
keer per week komt Annet. Zij komt het tweede deel
van de ochtend voor Luuk. Ook onze intern begeleider
speelt een belangrijke rol. En dan natuurlijk Luuk zelf: hij
heeft vermogens die hem kansen bieden. Ik zie dat het
hem goed doet op te trekken met kinderen zonder beperking. Hij trekt zich op aan de rest van zijn klas. Wat
dat betreft ben ik het helemaal eens met het motto van

Luuk woont met zijn ouders en broertjes in Herwijnen.
Zijn moeder Eveline vertelt dat het hun eerste keus was
om hem gewoon naar de school in het dorp te laten
gaan. “Hij heeft hierdoor vriendjes in de buurt en kent
veel kinderen uit het dorp. Dat is heel ﬁjn. Luuk wordt
echt betrokken en zit helemaal in de groep. Hij kent die
kinderen allemaal al zo lang, al sinds de peuterspeelzaal!”
Nu zit hij in groep 7, de groep van meester Teus van
Horssen. Al sinds zijn peutertijd krijgt Luuk ondersteuning van Annet van der Wel van Syndion. Meestal
gewoon in de klas, op zijn eigen plekje achterin. “We
blijven zoveel mogelijk in de klas, ook al heeft Luuk een
eigen programma. Hij hoort immers gewoon in zijn klas.”
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“JAMMER LUUK!”
In de pauze staan een stuk of tien kinderen rondom
de pingpongtafel. “Jammer Luuk”, klinkt het als Luuk
het balletje mist door een gure windvlaag. “Hé Luuk, je
komt op de foto!” roept iemand anders als de camera
tevoorschijn komt.
“Hoe is het om bij Luuk in de klas te zitten?” vraag ik
aan een meisje dat op haar beurt wacht. Ze kijkt me een
beetje verbaasd aan. “Nou, leuk”, zegt ze wat aarzelend.
Maar vult dan resoluut aan: “Eigenlijk is het heel gewoon. Ik ken Luuk al sinds groep twee.” .

LEZEN MET GRAPJES
Na de pauze zet meester Teus zijn klas aan het werk.
Luuk start vandaag met lezen. Hij leest al sinds zijn
kleutertijd, maar hardop lezen en goed articuleren vindt
hij lastig. Om de rest niet te storen gaan ze de klas uit.
‘De bengels gaan naar het strand’ heet het boek. Om en
om lezen hij en Annet voor. Bij één van de plaatjes
zegt Annet: “Moet je kijken Luuk, heb jij ook zo’n
rommeltje in je kamer?” “Ja!”, antwoordt hij breed
lachend. Luuk houdt wel van een grapje, blijkt
tijdens deze leesles. Met zijn vingers doet hij de
krabbetjes uit de tekst na op de wang van Annet.
“Hé, lezen jij!” lacht ze.
Ook de typles is apart van de klas, vanwege het
geluid. Luuk leert met tien vingers typen. Hij vindt
het erg leuk, maar als er geen toezicht is stapt hij
stiekem over op het éénvingersysteem. “Hij heeft
zo al heel wat oefeningen afgerond, maar we
moeten er nu toch maar weer een paar terug”,
aldus Annet. Daar gaat het: E K F E D… Het programma noemt de letters in wisselende volgorde.
Luuk typt ze blind en foutloos. “Knap van je!”

6 SynVol

prijst Annet. Luuk glundert. Na een paar oefeningen is
het zitvlees van Luuk op. Tijd voor een spelletje pingpong.

IEDER KIND MAG ER ZIJN
Het is woensdag, de kinderen zijn ’s middags vrij. Als
iedereen de klas uit is praat ik nog even na met meester
Teus. Hoe is het voor hem om Luuk in de klas te hebben? “Het is me honderd procent meegevallen”, zegt
hij. “Luuk is gemakkelijk in de omgang, heeft een brede
interesse en doet op zijn niveau zo veel mogelijk mee.
Als hij niet met de klas meedoet, werkt hij zelfstandig
uit een eigen map. Hij kan dan heel ijverig doorwerken.”
Bijzondere momenten ervaart hij ook. “Ik vind het mooi
om te zien dat de kinderen Luuk accepteren zoals hij is.
Dat vind ik een meerwaarde van zijn aanwezigheid hier.
Zij zien dat niet ieder kind hetzelfde is, maar dat ieder
kind er mag zijn en er bij hoort.”

SAMENVATTING

Luuk heeft het Syndroom

Hij zit op een gewone ba
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In ieder nummer van Synvol beantwoordt onze
bestuurder Harry Vogelaar een lezersvraag.
Heb jij óók een vraag aan Harry? Mail je vraag
naar pr@syndion.nl. Wie weet is jouw vraag
de volgende keer aan de beurt.

???

DE VRAAG
AAN
HARRY

Debby Meddick, coach bij Syndion:
Beste Harry, hoe zien jouw werkweken er ongeveer uit?

Gs, Dby
Dag Debby,
Een blik in mijn agenda laat zien dat er veel afspraken in
staan, binnen én buiten de organisatie. Om goede zorg
en begeleiding te bieden moet er veel georganiseerd,
afgestemd en besloten worden.
Als bestuurder sta ik midden in de organisatie. Aansturen
van boven af is niet meer van deze tijd. Maar uiteindelijk
is een bestuurder wel eindverantwoordelijk. Vanuit het
belang van de cliënten - want daar doen we het voor –
willen we het beste uit de organisatie en de medewerkers
naar boven laten komen. Dat is mijn belangrijkste
opdracht. We zijn bij Syndion samen verantwoordelijk
voor een goed resultaat.
Wordt de cliënt beter van wat we doen? Liggen er
goede plannen? Zitten we op schema? Klopt de
begroting nog? Zo maar een paar vragen waar we het
in het directieoverleg over hebben. En natuurlijk leg
ik regelmatig verantwoording af aan onze Raad van
Toezicht.
Namens Syndion overleg ik geregeld met gemeenten
en zorgkantoren. We maken afspraken over hoeveel
geld er is en wat Syndion daarvoor doet. Ook wordt
Syndion gecontroleerd op kwalitatief goede en veilige
zorg. Ik streef ernaar dat Syndion de komende jaren het
vertrouwen opbouwt om deze controles tot het minimum
te beperken. Daar ben ik binnen en buiten Syndion over in
gesprek.

Met een drukke agenda is het belangrijk om tijd te
reserveren voor voorbereiding, mail bijhouden of een
plan schrijven, zoals het stuk ‘Zorg met waarde(n)’. Een
samenvatting hiervan vind je op de website. Lees het eens
door, ik hoor graag wat je er van vindt!
Maar vooral wil ik tijd houden voor rechtstreeks contact
met cliënten of hun verwanten. Over zaken die goed gaan,
maar ook over wat beter kan en moet. Voor de inbreng
van de cliëntenraden máák ik tijd! En hoe druk het ook
is, locatiebezoeken staan - vaste prik - in mijn agenda.
Ik eet bijvoorbeeld mee en hoor dan wat er speelt. Ook
organiseren we lunches, waar cliënten kunnen aanschuiven
om met mij in gesprek te gaan. Dit jaar wil ik dat trouwens
ook met medewerkers gaan doen.
Tenslotte ben ik ook altijd een beetje het ‘uithangbord’
van Syndion. Ik houd ergens een praatje of doe mee aan
een discussie. Dan kom ik graag op voor het belang van
mensen met een beperking.
Kortom: ik zal me niet snel vervelen :)

Hartelijke
groeten,
Harry
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FOTO

VERHAAL

INLOOP IN
DE ROZENOBEL
In de Rozenobel is een inlooppunt. Het hoort
bij een project in Gorinchem met de naam
‘Begeleiding Anders’. De inloop is bedoeld
voor mensen die thuis ondersteuning krijgen,
bijvoorbeeld vanwege een beperking. De
begeleiding komt vanuit Syndion en ASVZ.
Ook werken er vrijwilligers mee. Om mee te
eten betaal je € 3,50.

2

1

De Rozenobel is aan het Dukatenpl
ein 2
in Gorinchem.
Met de fiets is ze er snel.

Willeke van Bruggen gaat naar
de Rozenobel in Gorinchem.
Ze heeft zich aangemeld om
vanavond mee te eten.

3

Binnen hangt een prikbord. Willeke kijkt
of er nog aankondigingen zijn.
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4

ere
Ze is vroeg en er zijn nog geen and
bezoekers. De tafel is al gedekt.

5

6

Willeke heeft vi
a de post een fo
lder
gekregen en gaa
t daarover in
gesprek met d
e begeleiding.

7

Ondertussen komen er nog meer
mensen, met wie ze een praatje maakt.

8

Het is etenstijd. Iedereen zoekt een plekje
aan de gedekte tafel. Vanavond eten ze
pannenkoeken.

Je kan kiezen wat voor pannenkoek je
wil: naturel, met ananas, met spek of
met kaas. Ze smaken heerlijk!

9

bij.
e inlooptijd voor
Rond half 8 is d
was
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H
.
eer naar huis
Willeke gaat w
gezellig!

WAAR ZITTEN DE
INLOOPPUNTEN
VAN SYNDION?
Kijk op pagina 23
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“

“Ik wil me
blijven ontwikkelen
tot ik een plek vind
die bij me past.”
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Tekst: Ron van Steenis en Rianne de Leede
Foto: Marcel Köppen
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Benyamine is een vriendelijke jongeman van 20 jaar.
We ontmoeten hem bij GoedPunt. Hij werkt al bijna
twee jaar bij deze locatie van Syndion. “Het is hier best
gezellig”, vertelt hij, “maar het is niet een plek waar ik
wil blijven. Ik wil doorgroeien, mezelf ontwikkelen.” Een
bijzondere uitspraak als je kijkt naar zijn situatie. Benyamine heeft de ziekte van Duchenne. Door deze ziekte
gaat de kracht in zijn spieren achteruit. “Als kind kon ik
nog lopen en rennen. Dat ging geleidelijk steeds minder.
Nu zit ik in deze rolstoel. Soms word ik er kwaad om.
Dan zou ik weer willen ﬁetsen. Maar het is niet anders.
Ik kan de ziekte niet tegenhouden. Ik weet ook niet wat
morgen brengt, maar dat weet niemand.” Benyamine
gaat twee keer per week naar de fysio. “Dat is om mijn
spieren te stimuleren, als ik niks doe gaan mijn spieren
achteruit.”
Sinds een paar maanden werkt Benyamine ook in een
kringloopwinkel. “Het is niet mijn ding, maar ik leer er
wel van. Ook heb ik daar meer contact met mensen
zonder beperking, dat vind ik ﬁjn. Het is nog een zoektocht, maar ik wil me ontwikkelen tot ik een plek vind
die bij me past. Daar blijf ik dan.”
Benyamine woont bij zijn ouders in Hardinxveld. “Daar
zit ik voorlopig nog goed. Ik heb ze gewoon nog nodig,
ook voor een beetje mentale steun. We gaan binnenkort
verhuizen. Aan ons oude huis hebben we een aanbouw,
maar deze is verzakt. Bij ons nieuwe huis komt ook een
aanbouw voor mij. Dat is ﬁjn. Het is wel weer even afwachten wat voor buurt het is. Ik hoop dat ik makkelijk
contacten krijg met anderen.” Benyamine wil graag tussen ‘gewone’ mensen zijn. Contacten in de buurt heeft
hij nu weinig. Hij is vaak thuis. In de zomer in Marokko is

dat anders. “Daar heb ik wel vrienden. Hier kijken
mensen me al gauw raar aan, ik heb twee drempels:
ik ben een buitenlander en ik zit in een rolstoel.”
Benyamine heeft een boodschap die hij graag wil delen:
“Het is niet belangrijk hoe je er uit ziet. Iedereen is anders. Het gaat om wie je bent en wat je doet. Iedereen
is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.” Benyamine
is ook hoopvol voor de toekomst. Een grote wens is om
zelf te leren autorijden en ook zou hij graag veel van de
wereld willen zien. “Dus als je de loterij wint”, grapt hij,
“breng dan ook een beetje bij mij…”
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Tom
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pakt mus
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Waar blijft die taxi nou?
Ik wacht al een half uur!

Tom moet vaak wachten op de taxi.
Hij wil met de bus naar zijn werk!

Misschien kan ik wel met de bus!
Dat ga ik aan mijn begeleidster Anne vragen.

Anne
helpt met
uitzoeken
en alles
regelen.

Wat een goed idee!

Ik heb nu een eigen
OV-chipkaart. Snel naar de bus!
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Kijk, bus 110 stopt vlak bij mijn werk.

Om te oefenen gaat Anne een paar keer mee.

Vandaag ga ik zelf met de bus!

Een klein beetje spannend.
Maar vooral heel gaaf!

En als er wat is, kan ik
altijd Anne bellen.

Tekeningen: www.arjanvanderlinden.nl

Het is ook veel gezelliger in de bus!

Nu nog even wandelen.
Heel gezond.

Of hardlopen! Dat is nog gezonder!

Wist je dat we bij Syndion ook trainingen geven om zelf met de bus te reizen?
Neem hierover contact op met Dennis Groenendijk d.groenendijk@syndion.nl , tel. 06 16726211
of Jopie Ebbers j.ebbers@syndion.nl tel. 06 54341850

SynVol
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Dit is...
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Tekst: Mirjam Rinzema
Foto: Jord Visser

Denise Stulen is 21 jaar.
Ze woont in de Parijsche Hof.
Dat is een woonlocatie van Syndion.
Hier wonen acht jonge mensen met een beperking.
Denise vindt het gezellig in de Parijsche Hof.
Ze kan goed opschieten met de meeste anderen.
Maar toch mist ze iets in haar leven.
Denise wil graag meer vrienden hebben.
“Vrienden maken vind ik lastig.
Mensen merken dat ik ‘anders’ ben.
Ik heb een licht-verstandelijke beperking.
Dat vinden mensen soms eng.”
Denise heeft in Culemborg op school gezeten.
Op de middelbare school lukte het niet.
Daarom ging ze naar Tiel.
Daar haalde ze haar diploma ‘helpende zorg &
welzijn’.
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“Ik ben dol op dieren”, vertelt Denise.

“Ik ben een gewoon mens”, zegt ze.

“Mijn werk op de kinderboerderij vind ik dan ook

“Ik ben niet vreemd of raar.

erg leuk.

Ik hou van naar de bioscoop gaan en winkelen.

Ik wil dolgraag een huisdier hebben.

Ik vind het leuk om uit te gaan.

Het is nog niet duidelijk of dat mag en kan.

Dat wil ik graag met vrienden doen.”

Daarnaast werk ik nog bij DiSyn.

Zit je beperking je in de weg bij vriendschap?

Het is fijn dat ik leuke collega’s heb.
Ik heb graag mensen om me heen.
Dan kun je met iemand
praten.”
Toch voelt Denise zich
wel eens eenzaam.
“Mijn zusje heeft geen

“

“Wel een beetje”, zegt Denise.
“Soms zeg ik iets op een andere manier dan ik het

“Ik wil graag
leuke dingen doen
met vrienden”

beperking.

bedoel.
Dan word ik verkeerd begrepen.
En dan gaat het mis.”
Niet bang zijn voor een beperking
en wat meer begrip.

Dat kan volgens Denise helpen.

Zij heeft veel vrienden.

“Ik heb één vriend met autisme.

Ik krijg bijna geen bezoek.

Hij kan wel over die beperking heen stappen.

Dat vind ik heel jammer.”

Dan moet iemand anders dat toch ook kunnen?”

Denise wil graag laten zien dat je ook vrienden kunt
zijn met iemand met een beperking.

PARIJSCHE HOF
De Parijsche Hof is een woonlocatie in Culemborg. Er wonen vooral
jonge mensen met een beperking. Op dit moment zijn er een paar
lege kamers. De jongeren kunnen hier doorgroeien naar een nog zelfstandiger woonvorm.

DISYN
DiSyn is een creatieve dagbestedinglocatie in Culemborg. Tien
cliënten maken er de mooiste producten, vooral van keramiek. Er
wordt ook gewerkt met papier maché. De producten kunnen op de
locatie gekocht worden.

KINDERBOERDERIJ DE HEUVEL
Kinderboerderij De Heuvel is een bruisende plek in Culemborg.
De cliënten voeren allerlei taken uit: dieren verzorgen, hokken en
stallen uitmesten, onderhoud aan de natuurtuin, groente en fruit
kweken. Er worden ook producten verkocht.
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NIEUWS
LOCATIES AAN
DE SLAG MET
DUURZAAMHEID
Lampen uit als je de deur uitgaat, de
kraan niet te lang laten stromen, de was
lekker buiten laten wapperen in plaats
van het in de droger te stoppen… ideeën
genoeg om zelf iets te doen voor het
milieu. Zes locaties van Syndion zijn de
uitdaging aangegaan: zij doen mee met
Syndion Groen en Duurzaam! De locaties
hebben drie of vier ideeën geadopteerd
waar ze mee aan de slag gaan. We
hopen natuurlijk dat er nog veel locaties
zullen volgen, maar het begin is er!

SYNDION HEEFT EEN

NIEUWE WEBSITE!

“Wij zijn Syndion. Waar ben je naar op zoek?” Die vraag staat op
de openingspagina van de nieuwe website van Syndion. Omdat we
vooral antwoord willen geven op vragen van de bezoekers van onze
site. Zoek je ondersteuning bij wonen of dagbesteding? Wil je naar
Syndion verwijzen? Zou je bij Syndion willen werken? Op de nieuwe
site vind je heel eenvoudig wat je weten wilt. Voor mensen die moeite hebben met lezen staat de informatie er ook in eenvoudige taal.
Zit je niet achter een computer? Geen probleem: de website is ook te
bekijken of je tablet of je smartphone.

ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN BLOKHUIS
Over groen en duurzaam gesproken… Het Blokhuis,
locatie voor kinderen en jong-volwassenen met
een ernstige meervoudige beperking in Hardinxveld-Giessendam, kreeg een prachtig cadeau van
Kringloopcentrum Sliedrecht: geld voor zonnepanelen! Het kringloopcentrum verkoopt tweedehands
spullen en steunt met de opbrengsten verschillende
goede doelen. De panelen liggen intussen al op het
dak. Hopelijk krijgen we een zonnig voorjaar, dan
hebben we lekker veel groene stroom!
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JUBILEUMJAAR

SYNDION

Syndion viert dit jaar 50 jaar zorg. Of
dat wel klopt? Ja hoor! De oorsprong
van wat later Syndion werd, was de
oprichting van een oudervereniging
in Dordrecht. Dit was in 1967, 50 jaar
geleden dus. Vandaar dat we 2017
ons ‘jubileumjaar’ noemen.
Een werkgroep is dit jubileum aan
het voorbereiden. In het volgende
nummer van SynVol meer informatie!
Houd ook onze website en
facebookpagina in de gaten.

LOGEERGEZIN ZIJN…

IETS VOOR JOU?
“Wij zijn al jaren logeergezin voor Syndion. En wat is dát een
meerwaarde voor je gezin!” stond als enthousiaste reactie op de
facebookpagina van Syndion. Syndion heeft nu ongeveer zestig
gezinnen waar geregeld in de weekenden (en soms ook een
paar dagen in de schoolvakanties) een kind met een beperking
komt logeren. Niet alleen gezellig voor het logeergezin en voor
het kind dat komt logeren. Ook de eigen ouders en broertjes
en zusjes hebben hierdoor af en toe tijd om iets met elkaar te
ondernemen dat met een kind met een beperking niet goed
kan. Drie vliegen in één klap dus!
Wel eens over nagedacht of het ook iets voor jou is? Ook als
alleenstaande of als stel zonder kinderen kun je logeergezin
worden! Meer informatie bij logeergezinnen@syndion.nl.

VOORSTELLINGEN TOLTHEATER IN OUD-VUREN
De theatergroep van Syndion geeft op 11, 12, 13, 18, 19 en 20 mei
voorstellingen in Vuren. De tuin van restaurant Oud-Vuren, waar
ook cliënten van Syndion dagbesteding hebben, wordt omgetoverd
tot ‘boerencamping’. “t Went in de tent” heet de humoristische
voorstelling, met een knipoog naar het populaire tv-programma
‘Boer zoekt vrouw’. De avondvoorstellingen starten om 16.30 uur
met ambachtelijk appelgebak (voorstelling start om 17.30 uur). Om
19.00 uur sluit de voorstelling af met een heerlijk boerendiner. Op
zaterdag is er een middagvoorstelling, die om 13.00 start met een
boerenlunch en om 14.30 afsluit met de appeltaart.
Reserveren is niet mogelijk. Kaarten à € 18,50 zijn te koop bij:
Toltheater, ULO-gebouw, Boerenstraat 11-a, Gorinchem
Servicecentrum Syndion, Stadhuisplein 4, Gorinchem
Restaurant Oud-Vuren, Waaldijk 70, Vuren
Spar Vuren, Mildijk 111, Vuren
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Mensen met twee rechter handen en zelfs kunstenaars hebben we bij Syndion.
In deze rubriek een kleine greep uit hun bijzondere werk. Op zoek naar iets unieks?
Dit keer: NIEUW in ons assortiment!
Kijk voor de verkoopinformatie op pagina 2.
Vaasje voor één bloem, met tekstlabel naar
keuze: kus, gefeliciteerd, beterschap, bedankt,
zomaar... € 3,95 per stuk. Houtnijverij, Arkel

Hmmm... om je vingers bij op te eten! Nieuwe
cake-smaken: amandel, walnoot en karamel.
€ 3,50 per stuk. Bakkerij Syn in Zoet, Gorinchem

Kent Koster werkt bij kinderboerderij
De Heuvel in Culemborg. Hij maakt onder de
naam Novrith prachtige kunstwerken van vooral dieren. Hij doet dit niet alleen met penselen,
verf en papier, maar maakt ook gebruik van de
computer. Hij maakt geen werk in opdracht,
omdat hij vanuit zijn eigen gevoel werkt. We
stellen je graag aan Novrith voor:
Wie ben je? Hoe oud ben je?
Insectenhotel!
(hxbxd
35x30x8 cm;
9,95 per stuk)
Ik ben Kent
Koster, ook
bekend
als€Novrith,
enBied
ik ben
je kleinste vriendjes een onderkomen in dit knusse
21 jaar. insectenhotel. Kopie van ’t paspoort is niet nodig, en ze
mogen blijven zo lang ze willen!

Waar woon je?
Ik woon bij mijn moeder en stiefvader in Geldermalsen. Om het weekend ben ik bij mijn vader en zijn
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Oud-Vuren is niet alleen een gezellig restaurant in Vuren,
maar ook een werkplek waar creativiteit tot bloei komt.

Wil je een beetje bij de tijd blijven? Super leuke
handgemaakte houten klokken, gemaakt van gebruikte
materialen. Lekker duurzaam! Diverse modellen, prijs
vanaf € 20.

Dit konijntje is op zoek naar een plekje
in huis. Geel servetje erbij en klaar is je
Paastafel! € 3,50 per stuk.

Ansichtkaarten (A-6) met afbeeldingen door Novrith,
te koop bij de kinderboerderij in Culemborg. Prijs per kaart: € 1,50

vriendin in Boskoop. Zij hebben een hobby boerderij met veel dieren en natuur. Om de week krijg
ik een paar uur begeleiding van Syndion. Ik hoop in
de toekomst begeleid te gaan wonen, in een eigen
appartement.
Wat zijn je hobby’s?
Natuurlijk kunst, maar ik schrijf ook verhalen in het
Engels over mijn eigen wereld. Verder houd ik ervan
om met dieren om te gaan en in de natuur te zijn.
Ik lees ook veel over diersoorten die mij interesseren.
Ik maak soms ook foto’s. De mooiste zet ik op mijn
website (www.novrith.com). Ik gebruik ze vooral
om de anatomie van verschillende dieren te leren
kennen en onthouden.

Hoe lang werk je al op de Kinderboerderij in
Culemborg?
Sinds september 2014.
Vind je het een prettige werkplek?
Ik heb het helemaal naar mijn zin op de kinderboerderij en zou niets anders willen. Met de dieren
werken is mijn grote passie!
Ik ben niet zo’n prater, zeker niet in een groep, maar
met een aantal collega’s kan ik het erg goed vinden.
Ik houd wel van rust. In de meeste pauzes zit ik in
een aparte ruimte. Toch ben ik op de boerderij nu
meer aanwezig dan vroeger; ik ben daar in
gegroeid en kan meer aan.
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ZELF VRIJWILLIGER
WORDEN?
Wil je zelf vrijwilligerswerk gaan
doen of heb je hierover vragen?
Neem dan contact op met de
vrijwilligerscoördinator van Syndion:
Bianca van der Zouwen,
Telefoon: 06 - 247 52 270
E-mail: b.vanderzouwen@syndion.nl
Op de website van Syndion is
meer informatie te vinden en staat
een overzicht van vacatures voor
vrijwilligers.
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Jacqueline en Jennie:

Iedere weekstap
samen op
Tekst: Helmine Hello | Foto: Hans Sloot

Jennie Klootwijk woont aan de Van Strijsingel in

Ze vindt het erg leuk om te doen.

Dordrecht.

Ze is er even uit en ontmoet allerlei mensen.

Ze krijgt ondersteuning bij het wonen.

Het is gezellig om met Jennie op stap te gaan.

Jennie is graag thuis, maar ze vindt het ook fijn om

Jacqueline heeft het gevoel dat ze echte

er af en toe op uit te gaan.

vriendinnen zijn geworden.

Jacqueline van Noort is sinds 4 jaar vrijwilliger bij

Het is mooi om te zien dat een cliënt blij is met een

Syndion.

vrijwilliger.

Zij is als vrijwilliger gekoppeld aan Jennie.

Maar ook dat de vrijwilliger het fijn vindt om dit

Daar heeft de begeleiding van Jennie voor gezorgd.

vrijwilligerswerk te doen.
Het levert zo voor beiden iets op.

Al drie jaar trekken Jennie en Jacqueline er iedere
maandag samen op uit.

Jacqueline doet ook op andere plaatsen van

Vaak gaan ze naar het centrum van Dordrecht om

Syndion vrijwilligerswerk

een tosti te eten.

Zij kookt bijvoorbeeld voor cliënten.

Ze gaan ook wel eens naar een tuincentrum, de

Ook gaat ze wel eens met cliënten mee naar het

dierentuin of naar Ikea.

ziekenhuis.

Jennie is heel blij met de uitstapjes met Jacqueline,

Of ze helpt mee tijdens een bingo.

want de begeleiding heeft hier geen tijd voor.
Er zijn bij Syndion meer dan 500 vrijwilligers.
Jacqueline doet 6 uur per week vrijwilligerswerk

Heel fijn om te weten dat zoveel mensen zich

voor Syndion.

inzetten voor de cliënten van Syndion!

WIL JIJ ZELF GRAAG IETS MET EEN VRIJWILLIGER DOEN?
Je kunt dit bespreken met je begeleider. Met je begeleider bespreek je wat jouw vraag is voor
een vrijwilliger. Komen jullie er achter dat een vrijwilliger echt iets voor jou is? Dan kunnen
jullie een aanvraag invullen. Jouw aanvraag komt bij de vrijwilligerscoördinator terecht. Zij
probeert een geschikte vrijwilliger te vinden.
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TIPS!
KOERIER

MARCO

BEZORGT
HET VOOR U

Marco van Toor werkt als koerier vanuit
dagbestedinglocatie GoedPunt. Met zijn 45 km-auto
bezorgt hij vanalles binnen een straal van 25 km rondom
zijn woonplaats Leerbroek. Hij vervoert producten voor bakkerij Syn in
Zoet van Syndion, drukwerk, dozen met inpakwerk voor een bedrijf en nog
veel meer. Sinds kort heeft hij een mooie nieuwe auto. (zie foto). Het liefst
rijdt hij hiermee de hele dag. Hij kan nog genoeg opdrachten gebruiken,
zowel binnen als buiten Syndion.

Neem contact op met Marco voor
meer informatie. Stuur een mail
naar marcovantoor@msn.com

VAKANTIEWIJZER MEE 2017
Al nagedacht over je vakantie in 2017? Voor
mensen met een beperking is het soms lastig
zoeken. Zeker als je speciale voorzieningen
nodig hebt. Een handig hulpmiddel hierbij is de
vakantiewijzer van MEE. Alles overzichtelijk op
een rijtje. Of je nu als gezin een toegankelijk
huisje zoekt of je wilt alleen met een begeleide
groepsreis mee. Het is allemaal te vinden.
Kijk op www.meevakantiewijzer.nl
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BOEKENTIP!

n Inlooppunt van Syndion aan het
Geldelozenpad in Dordrecht

INLOOPPUNTEN
BIJ SYNDION
(zie ook het fotoverhaal op pagina 8 en 9)
ONTMOETEN EN MEE-ETEN IN GORINCHEM:
Rozenobel:
maandag en dinsdag 16.30 tot 19.30 uur.
Eetcafé Torenzicht:
dinsdag en woensdag 16.30 tot 19.30 uur.
Natuurcentrum:
vrijdag van 17.00 tot 19.30 uur.
Meer informatie: 0183 - 63 60 62

KOKEN EN MEE-ETEN IN DORDRECHT:
Noorderkroonstraat:
maandag van 16.30 tot 19.30 uur.
Geldelozepad:
woensdag en donderdag van 16.30 tot
19.30 uur.
Meer informatie: 078 - 65 40 341

‘Goeie Spiegel’ is een nieuwe gedichtenbundel. De
zelfportretten en gedichten zijn gemaakt door kunstenaarsdichters van OutsiderArt Syndion in Gorinchem en Leerdam.
Mooi om te zien hoe kunstenaars met een beperking naast
beeldende kunst zich ook met taal kunnen uiten. Wethouder
van cultuur in Gorinchem Eva Dansen zei tijdens de
boekpresentatie in het Gorcums Museum dat zij na het lezen
van de bundel zelf heel anders in de spiegel
kijkt. Durf naar jezelf te kijken en te zien wat
je ziet! De bundel is voor € 10,- te koop bij
de volgende Syndionlocaties:
Atelier OutsiderArt, Pand 18, DiSyn,
Naald en Daad en het Servicecentrum.
Kijk voor de adressen van deze
locaties op www.syndion.nl

HET IS HIER

AUTISTISCH

In januari en februari van dit jaar was de serie ‘Het Is Hier
Autistisch’ op tv te zien. Een aanrader om eens terug te kijken.
BNN presentator Filemon Wesseling laat de kijker zijn zoektocht zien naar autisme. Hij is benieuwd wat het begrip inhoudt
en of hij misschien zelf autistisch is. In de serie spreekt Filemon
verschillende mensen met verschillende vormen van autisme.
Terugkijken kan op www.npo.nl . De serie werd uitgezonden op
19 januari, 26 januari, 2 februari en 9 februari 2017.

HUISKAMERRESTAURANT IN LEERDAM:
Koken, eten, opruimen, koﬃe en soms een
spel.
Noordwal: woensdag van 17.00 tot 21.00 uur.
Meer informatie: 06 - 30 83 79 34
Krijg je ambulante ondersteuning van
Syndion en lijkt het je leuk om een keer te
komen? Voor het eten moet je je aanmelden
en betaal je een vergoeding. Wil je meer
weten? Vraag het aan je begeleider.
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Ik kijk
mijn gezicht in
kleuren
geel blauw
bruin
rose groen
grijs
rode blokken
Ik kijk
mijn geblokte
portret
Ik kijk
naar de molen
hoe de wieken
draaien
als wielen
als wielen
in de wind
ik sta bij de
molen
Ik kijk
naar al die
kleuren

Dirk Slob
Dirk maakt zijn kunst bij OutsiderArt in Gorinchem.
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