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Blad van Syndion

Anthonie heeft
hersenletsel.

“Ik draaide
vroeger in
bekende
clubs”

“HET LOOPT OP
ROLLETJES”
Boswachter Arjan tevreden
over samenwerking met
Syndion

Bert:

“Ik geniet er van
om veel buiten te zijn”

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
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Bert Regelink is één
van de cliënten van
Syndion die in het
Lingebos werkt voor
Staatsbosbeheer.
Foto: Jord Visser.

2 SynVol

linkedin.com/company/syndion

Dagboerderij De Hoeﬀ, Bovenkerkseweg 12,
3381 KB, Giessenburg, tel. 0184-654586
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00-15.00 uur
Naald en Daad, Dalmeyerplein 81, Dordrecht,
tel. 06-22927507
Openingstijden: ma t/m vrij 09.30-15.30 uur
Noorderkroonstraat, Noorderkroonstraat 160,
3318 VT Dordrecht, tel. 078-6188805
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00-15.00 uur
GoedPunt de winkel, Westwagenstraat 45 Gorinchem,
tel. 06-12297094
Openingstijden: wo t/m za van 10.00-16.00 uur
DiSyn, Admiraalvlinderlaan 2,
4105 TH Culemborg, tel: 06-26240185
Openingstijden: di t/m vrij 10.00-16.00 uur
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Hallo, ik ben Tom! Lees in
mijn stripverhaal op pagina
12 wat ik heb geleerd over
veiligheid!
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Staatsbosbeheer vindt samenwerking waardevol

j Begeleider
Govert Verspuij met één
van de cliënten, Gijs
Biesheuvel. Gijs prikt
vaak afval en onderhoudt de fiets van de
boswachter.
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f Boswachter Arjan de Jong van
Staatsbosbeheer heeft feeling met
de doelgroep van Syndion

Tekst: Mirjam Rinzema | Foto’s: Jord Visser

“Het loopt eigenlijk

op rolletjes”

Het is lunchtijd in het Lingebos. Lambertus, Yari, Bert, Hans, Rianne en Gijs
zitten in hun keet aan de boterham. Ze hebben er al een ochtend hard werken
op zitten. Even pauze, straks waaiert iedereen weer uit over het terrein.

Begeleider Govert Verspuij sleept stoelen en koffie aan.
Een warm welkom op deze zonnige dag. “Dit is de
enige locatie van Syndion die op de snelweg staat
aangegeven”, grapt hij. Govert is met pensioen. Of toch
niet… “Ik wás met pensioen, maar toen het niet lukte
om goede mensen te vinden voor deze groep cliënten,
hebben ze me gevraagd om terug te komen. Waarschijnlijk ben ik de oudste medewerker van Syndion!”

ZINVOL
Zo’n zeven cliënten van dagbestedinglocatie De Saak
van Syndion werken er iedere dag in het Lingebos.
Het bos, pal langs de A-15, werd in 1969 officieel door
prinses Beatrix geopend. Er zitten reeën, vossen en
allerlei vogels die je niet vaak meer ziet. Oeverlopers
bijvoorbeeld. Of de wielewaal. Het bos is eigendom van
Staatsbosbeheer. Sinds 2009 maakt deze organisatie
het voor cliënten van Syndion mogelijk om in dit mooie
gebied te werken. “Een zinvolle dagbesteding”, vindt
boswachter Arjan de Jong. Hij vertelt over de uitstekende samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Syndion
op zijn ‘beheereenheid’, zoals dat genoemd wordt.

“Toen ik in het Lingebos begon, was Syndion hier al
actief. Maar ik merkte dat mijn collega’s nog een beetje
terughoudend waren over die samenwerking. Ik heb zelf
een dochter met een beperking; ik vond het vanaf mijn
start een heel mooi idee dat cliënten van een zorginstelling als Syndion hier aan de slag zijn. Ik heb wel feeling
met deze doelgroep.”

GOEDE AFSPRAKEN
Goede samenwerking staat of valt met afspraken maken
en een relatie met elkaar opbouwen. Daar is van twee
kanten in geïnvesteerd, en het resultaat mag er zijn. Vijf
dagen per week is de groep van Syndion hier aan de
slag. Ze maaien, snoeien, zagen, wieden en prikken afval
op het terrein. Arjan: “Eigenlijk loopt het op rolletjes,
maar dat komt ook omdat we geregeld contact met elkaar hebben. Ik probeer hier toch wel een keer per week
even aan te wippen. Dan bespreken we lopende zaken,
de klussen die er liggen en dat soort dingen. Omdat het
terrein van Staatsbosbeheer is, zijn wij hier ook verantwoordelijk. Daarom maken we afspraken over wat wel
en niet kan en mag.” Als voorbeeld noemt hij de
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RUIMTE

n Hans Boer werkt graag buiten.
“Ik ken het bos op m’n duimpje”

recreanten die het bos vooral zomers volop bezoeken.
“Het is niet aan de cliënten van Syndion om zich te
bemoeien met de bezoekers. Dat is onze verantwoordelijkheid. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken.”

MEERWAARDE

Bert werkt vaak samen met Rianne. “We maken de keet
schoon, of prikken vuilnis langs de paden”, zegt Bert. Hij
geniet er van om zoveel buiten te zijn. “Dat hoor ik vaker”, zegt Govert. “Onze mensen kunnen in een gewone
baan nog niet functioneren, maar hier gaat het prima. Ze
hebben ruimte om zich heen, ze weten wat ze kunnen
en moeten doen. Ze leren hier nieuwe vaardigheden, die
ze zelfstandig kunnen doen. Dan kunnen ze hun eigen
gang gaan zonder dat ik er de hele tijd bovenop moet
zitten. Want dat is iets waar deze groep cliënten niet zo
dol op is.”
Yari, 18 jaar, gaat inderdaad zijn eigen gang. Hij bestuurt
als een volleerd tractor-chauﬀeur de grote maaimachine. “Van Govert geleerd”, zegt hij. “Ik kijk goed naar
voren en let op waar ik al geweest ben. Gras maaien is
leuk, maar ook de andere klussen in het Lingebos doe
ik graag. Het is lekker om buiten te werken. Ik zit niet
graag tussen vier muren.” Ook Hans vertelt dat hij graag
in z’n eentje een stuk van het bos opzoekt om aan de
slag te gaan. Snoeien, rommel wegharken, een houtwal
aanleggen of ergens een tak wegzagen: hij doet het
allemaal zelfstandig. Omdat hij soms wat verder het bos
in gaat, heeft hij een portofoon bij zich. “Ik kan altijd
de begeleiding oproepen als dat nodig is”, zegt hij. Het
bos kent hij op zijn duimpje. “Ik loop hier vijf dagen per
week rond, dus verdwalen zal ik echt niet!”

Govert begeleidt de groep van Syndion twee dagen per
week. De andere drie dagen zet Syndion Marcel en Bob
als vaste begeleiders in. Govert , Bob en Arjan houden
eens per maand een heus werkoverleg. “Ja”, lacht Arjan,
“als ik niet uitkijk ben ik als boswachter nog meer bezig
met administratie en computer- en kantoorwerk, dan
met mijn vak. Maar gelukkig zit ik nog aan de goede kant
van de streep.” Door de werkzaamheden die de cliënten van Syndion
uit zijn takenpakket hebben overgenomen, houdt Arjan meer tijd over
Staatsbosbeheer heeft ov
voor de noodzakelijke inspecties.
eral in Nederland bossen
.
“Ik hoef niet zelf overal te maaien,
Boswachters zorgen er vo
or dat het bos netjes blijf
deels wordt dit door de mensen
t.
In
he
t Lingebos helpen cliënte
van Syndion gedaan. Dat scheelt
n van Syndion
tijd. Omdat Syndion hier vijf dagen
de boswachter hier bij.
per week is, hoef ik er niet iedere
Met een begeleider van
dag te zijn. Het gebied wordt beter
Syndion.
schoon gehouden dan wanneer
Er is genoeg te doen.
ik het alleen zou doen. Ik zie echt
Er moet gemaaid worden
meerwaarde in onze samenwerof onkruid gewied word
en.
king, al kost het me natuurlijk ook
Het is vooral werk in de
buitenlucht.
wel tijd.”

SAMENVATTING

Dat is juist ﬁjn, want dan
zit
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je niet zo dicht bij elkaar
.
Boswachter Arjan is blij
met de hulp van Syndion.

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

Beste Harry,
Syndion werkt veel met vrijwilligers, ik ben er zelf ook een van. Hoeveel uren
vrijwilligerswerk worden er gemiddeld per week door de vrijwilligers van Syndion
gewerkt? En welke activiteiten/projecten zouden zonder vrijwilligers niet meer
gedaan/uitgevoerd kunnen worden?

Gs, C

Dag Carla,
Ik begin dit antwoord met een welgemeend ‘Dank
je wel!’ Het is geweldig dat Syndion kan rekenen
op mensen als jij, mensen met een groot hart voor
anderen. Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken.
Dat geldt niet alleen voor Syndion, maar voor de hele
maatschappij.

zaterdagen zijn er - naast een begeleider - heel wat
vrijwilligers actief. Als we alleen betaalde krachten in
zouden zetten, zou deze ondersteuning te duur zijn.
Verder heeft Syndion zo’n zestig logeergezinnen, die in
weekenden en soms ook in vakanties een (of soms meer)
kinderen met een beperking te logeren hebben.

Over het eerste deel van je vraag. Het was wel
even rekenen geblazen, maar samen met onze
vrijwilligerscoördinator Bianca heb ik een poging gedaan.
We hebben ongeveer 500 vrijwilligers bij Syndion. De
één komt één keer per maand, de ander ondersteunt
vier dagen per week. We kwamen er op uit dat er iedere
week gemiddeld bijna 2000 uur (!) vrijwilligerswerk
wordt gedaan bij Syndion. Ik word daar bijna stil van,
eerlijk gezegd.

Jij werkt zelf als vrijwilliger bij de winkel van GoedPunt
in Gorinchem. Ook bij de nieuwe lunchroom en de winkel
op De Hoeﬀ werken enthousiaste vrijwilligers, die samen
met onze cliënten de gasten bedienen. Ook voor deze
winkelvrijwilligers geldt: als zij er niet waren, konden we
deze winkels niet open houden.

Hoe belangrijk zijn die uren voor onze cliënten? Dat is
het tweede deel van je vraag. Ik kan er heel kort over
zijn: heel belangrijk. Maar dat zou te simpel zijn. De vele
vrijwilligers zorgen voor een stukje extra kwaliteit in
onze dienstverlening. Bij veel woonlocaties verzorgen
vrijwilligers een gezonde, verse maaltijd voor onze
cliënten. Ze sporten met cliënten of organiseren een
gezellige avond. Zonder hun inzet zouden dit soort extra
dingen niet mogelijk zijn.

Ik ben vast niet volledig, maar ik hoop dat je zo een
beeld hebt gekregen hoe belangrijk de vrijwilligers zijn.
Ik hoop ook dat je merkt dat we hen enorm waarderen.
Dus lieve vrijwilligers: allemaal hartelijk dank voor jullie
inzet voor onze cliënten!

Hartelijke
groeten,
Harry

We hebben ook vrijwilligers die allerlei klusjes op onze
woonlocaties uitvoeren. Syndion biedt op zaterdagen
opvang voor kinderen en tieners / jongvolwassenen.
(Lees het fotoverhaal op pagina 8 en 9!) Ook op deze
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FOTO

VERHAAL

LEES MEER OVER DE ACTIVITEITEN VOOR
TIENERS EN JONG-VOLWASSENEN.

KIJK OP PAGINA 23 >

ACTIVITEITEN
VOOR TIENERS EN
JONG-VOLWASSENEN
Tieners en jong-volwassenen met een
beperking komen iedere maand bij elkaar op
De Hoeﬀ in Giessenburg. Spelletjes, knutselen,
lekker chillen, samen eten… heel gezellig.
Er is begeleiding van Syndion en er zijn ook
vrijwilligers die komen helpen.
Foto’s: Eline Beijen
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Als alle ouders weg zijn, wordt er
iets
gedronken en gegeten en nemen
we het
programma door.
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Vandaag is er een fotograaf.
Iedereen mag op de foto. Marika laat
haar nagels mooi lakken door Eva,
een van de begeleidsters.
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Er zijn meer meiden die dat leuk

vinden!
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Na de fotoshoot gaat Marika kleuren.
Ze kleurt een rood hart voor haar
moeder.
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Er is een moment van vrije tijd, die
iedereen zelf invult.
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Al gauw is het tijd om te eten. Hmm,
shoarmabroodjes. Het ruikt heerlijk en
smaakt nog lekkerder.
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De middag is omgevlogen. Marika gaat
blij naar huis. Tot volgende maand!
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Syndion geeft ondersteuning aan mensen met verschillende vragen en beperkingen.
Anthonie heeft niet-aangeboren hersenletsel. We gingen bij hem op bezoek.
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Tekst: Helmine Hello en Ron van Steenis
Foto: Hans Sloot

Anthonie van den Bulk is 44 jaar. Hij woont in een
woonlocatie van Syndion, de Volgerlanden in
Hendrik-Ido-Ambacht. Hij komt over als een
vriendelijke, belangstellende man.
Ongeveer tien jaar geleden kreeg Anthonie een
hartstilstand. Hij moest gereanimeerd worden. Zijn hart
kwam weer op gang, maar er was wel een beschadiging
ontstaan in zijn hersenen. Zijn geheugen werkt hierdoor
niet meer goed; hij raakt soms in de war en het is
lastig voor hem om zelf oplossingen te vinden voor
verschillende dingen. Hij heeft moeite om informatie te
verwerken en raakt snel ‘overprikkeld’. Dat betekent dat
hij snel uitgeput raakt als zijn hersenen teveel ‘prikkels’
(informatie) krijgen. Prikkels krijg je eigenlijk de hele
dag: alles wat je hoort, ziet, ruikt, voelt en denkt zijn
prikkels.
Sinds Anthonie hersenletsel heeft, is zijn leven
totaal veranderd. Hij woont niet meer bij zijn
vrouw en hun twee kinderen, wat hij erg vindt.
Zijn werk, dat hij erg graag deed, kan hij niet
meer doen. Anthonie was onderwijzer op een
basisschool. Dat zijn heel ingrijpende gevolgen,
voor hem en voor zijn omgeving.
Als DJ ‘N-Tony’ draaide hij vroeger muziek in
dansclubs, zoals ‘Dolhuis’ (Dordrecht), ‘Massa’
(Breda) en ‘Café d’Anvers’ (Antwerpen). Hij
draaide daar ‘Mellow-House’, muziek om op te
dansen. Hij was een heel goede DJ.
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Nu woont hij in een woonlocatie van Syndion. Hij heeft
geen dagbesteding, omdat dat te veel prikkels geeft.
Overdag leest hij veel, maakt puzzels, kleurt en zoekt
woorden in ‘woordzoekers’. Zijn vrouw en kinderen
komen hem regelmatig bezoeken. Samen met een
vrijwilliger oefent hij om weer eens wat muziek te
draaien op de draaitafel.
In zijn woning staat een digitaal bord. Daar staat op
welke activiteit hij kan gaan doen en hoe laat. Het helpt
hem om structuur aan te brengen in zijn dag.
Hij heeft het gelukkig wel naar zijn zin in de
woonlocatie van Syndion. Hij zegt: “Ik voel me goed.”
Als de begeleiding hem vraagt waarbij hij hulp nodig
heeft, zegt hij: ‘Helpen met leven’.
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kijkt
!
wel uit

Tom

Tom is op een bijeenkomst.
Daar leert hij over veiligheid.

Hallo mensen, vandaag praten we over veiligheid.

Gebruik altijd een trapje!

NOOIT water gebruiken,
maar afdekken!
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En kijk of hij stevig staat.

En... daarna
langs de friettent!

Vlam in de pan ??

Bel in een noodgeval 112.

Geef nooit je wachtwoorden
op internet of in e-mail!

Houd je pincode geheim!

De deur uit?
Sluit alle ramen en deuren.

Tekeningen: www.arjanvanderlinden.nl

Doe altijd ‘s avonds je lichten aan.
Kijk, zoals die fietser daar.

maar... dat is

mijn fiets!

En... koop een goed slot!
Syndion maakt een boekje met tips over veilig wonen en leven.
Dit is in het najaar verkrijgbaar.
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DE ICT-AFDELING
VAN SYNDION
De ICT-afdeling van
Syndion is te vinden op
het Servicecentrum van Syndion in Gorinchem.
Er werken 6 ICT-ers en 1 vrijwilliger. Het team
ondersteunt alle medewerkers van Syndion op
automatiseringsgebied: bureau-computers,
laptops, tablets en telefoons. Als medewerkers
een vraag of een probleem hebben met hun
apparaat of met de programma’s, kunnen
zij contact opnemen met de helpdesk. De
medewerkers proberen het probleem dan op te
lossen.
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Tekst: Mirjam Rinzema | Foto’s: Jaccolien Stein

Massimo Zegay werkt op de ICT-afdeling van
Syndion.
Daar weten ze alles weten over computers, tablets
en mobiele telefoons.
Zij zorgen ervoor dat al die apparaten het bij
Syndion goed doen.
En als ze het niet doen, helpen ze om het
probleem op te lossen.
Massimo Zegay is niet in Nederland geboren.
Door zijn naam had je dat misschien al gedacht.
Hij komt uit Eritrea, een land in Afrika.
Hierdoor heeft hij veel belangstelling voor andere
culturen.
En hij houdt ervan om verre reizen te maken.
Ook muziek is een hobby.
Zowel moderne als klassieke muziek.
“Muziek maakt me vrolijk.”
Massimo werkt sinds september 2016 bij Syndion.
“Eerst werkte ik hier via een bureau.
Later hoorde ik dat ik bij Syndion kon blijven.
Daar was ik daar blij mee, want ik voelde me
meteen welkom.”
Massimo heeft altijd een passie voor techniek
gehad.
“Ik was goed in wiskunde en natuurkunde.
En ik houd van computers.
Ik heb het altijd leuk gevonden om dingen op de
computer te proberen.
De vakken die bij mijn opleiding ‘Medewerker ICTbeheer’ hoorden, vond ik interessant en leerzaam.
Ik moest voor mijn opleiding ook stage lopen.
Dat deed ik bij de Gemeente Belastingen in
Rotterdam.

Daar leerde ik hoe het werkt op een helpdesk.
Ik luisterde naar klachten die mensen hadden en
keek of ik ze op kon lossen.
Ik vond dat leuk om te doen, dus mijn keus voor
de ICT was goed.”
Massimo koos voor Syndion. Waarom eigenlijk?
“Syndion spreekt mij erg aan!
Er gebeurt best veel in de zorg.
Dus het is zeker niet saai.
En ik vind de zorg een mooie sector.
Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
Syndion is een organisatie die de medewerkers
ruimte geeft om zich te blijven ontwikkelen.
Dat sluit aan bij wat ik zelf ook wil.
Hoewel Massimo in zijn werk vooral contact heeft
met medewerkers van Syndion, komt hij ook wel
eens in contact met cliënten.
Bij de helpdesk werkt Patrick, een cliënt van
Syndion. Hij werkt als vrijwilliger in het team.
“De gesprekken die ik met cliënten heb gehad,
vond ik heel bijzonder.
Dit heeft me duidelijk gemaakt waar we ons als
team zo hard voor inzetten.”
Massimo vindt zijn werk een leuke uitdaging.
“In de de ICT verandert alles heel snel.
Je moet goed op de hoogte blijven van alle
nieuwe ontwikkelingen.
En in de wereld van de ICT moet je goed letten op
wat alles kost.
Want als je niet oplet, wordt het allemaal veel te
duur.
We willen het geld immers vooral voor de zorg
besteden.
Dat zijn mooie uitdagingen!”
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NIEUWS
STREVEN NAAR
TOPKWALITEIT!

NIEUWE LOCATIE VOOR
ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING
IN HENDRIK IDO AMBACHT
Het Jeugdspeelpark in Hendrik Ido Ambacht is een gratis kinderboerderij en speeltuin. Het is een bekende en
centrale plek voor jong en oud in Hendrik-Ido-Ambacht.

Alle Syndion-medewerkers zetten zich iedere dag
opnieuw in voor het leveren van goed werk: we willen
de goede dingen doen én de dingen goed doen! Dat
lukt alleen als je hierover met elkaar in gesprek gaat:
cliënten, verwanten en begeleiders. Dat is precies wat
we bij Syndion de afgelopen tijd gedaan hebben. We
hebben samen bepaald vanuit welke kernwaarden wij
ons werk doen. Die kernwaarden vormen de basis:
Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef! Die kernwaarden zijn in feite de basis van het ‘huis’ Syndion.
Daarom staan ze afgebeeld op de trappen van onze
kantoren in Gorinchem en Dordrecht!

Na de zomer verhuist het Jeugdspeelpark naar recreatiegebied Sandelingen Ambacht. Het park wordt dan groter,
krijgt een stalruimte, een moestuin en een zorggebouw.
In oktober worden de deuren op deze nieuwe locatie
geopend en kunnen bezoekers er zeven dagen per week
terecht.
In mei is Syndion al gestart met dagbesteding op de
huidige locatie. De arbeidsmatige groep biedt ruimte
aan 8 tot 12 cliënten. Zij verrichten o.a. schoonmaakwerk,
verzorgen de dieren, houden de tuin bij en doen onderhoudswerk op het terrein. Na de verhuizing kan de groep
uitgebreid worden.
Er is nog ruimte voor clienten op deze locatie!
Meer informatie: clientservicebureau@syndion.nl.

ONDERTEKENING HUUROVEREENKOMST
APPARTEMENTEN HAARSTRAAT
Na de verhuizing van dagbestedinglocatie GoedPunt naar
de Galvaniweg in Gorinchem, startte de verbouwing van het
voormalige TPG-gebouw aan de Haarstraat. Syndion laat in het
hele pand appartementen bouwen voor de cliënten die nu op
de Vismarkt en in de Beetshof wonen. In totaal komen hier 27
appartementen, voor mensen met een lichamelijke beperking,
mensen met niet-aangeboren hersenletsel en voor mensen
met een verstandelijke beperking. In juni werd het huurcontract
getekend. Naar verwachting kunnen de bewoners in het eerste
kwartaal van 2018 verhuizen.
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TWEEDE THUIS IN
ALTENA IS OPEN!
In Werkendam staat het Tweede Thuis in Altena, een
woonlocatie voor 8 jong-volwassenen met een
meervoudige beperking. Het initiatief voor het huis
is genomen door de ouders van deze jongeren.
Met veel inzet en volharding hebben zij jarenlang
toegewerkt naar de start van deze locatie. Het was
10 juni dan ook een bijzondere dag; het Tweede
Thuis hield een open middag waar veel belangstellenden een kijkje kwamen nemen. De bewoners
lieten trots hun mooie woningen zien. De zorg op
deze bijzondere locatie is in handen van twee huisouderparen. Zij zijn in dienst van Syndion.

j Niels, één van de bewoners van het Tweede
Thuis in Altena, met de huisouders Jaukje en Ivo,
één van de twee huisouderparen.

VOORSTELLINGEN
’T WENT IN DE TENT

50 JAAR ZORG
Deze zomer viert Syndion een
bijzonder jubileum. In 1967 startte
namelijk ‘onze’ eerste woonvorm in
Dordrecht. In die tijd heetten we nog
geen Syndion.

Honderden bezoekers hebben genoten van de bijzondere
voorstellingen van Syndions Toltheater in mei. Onder de
naam ’t Went in de Tent speelden de Toltheateracteurs een
humoristische buitenvoorstelling in Vuren. De locatie, restaurant
Oud-Vuren, zorgde voor de bijbehorende lekkernijen: appeltaart
vooraf en een smaakvol boerendiner na de voorstelling. Het
geheel was een groot succes.

De woonvorm werd opgericht door
ouders van mensen met een beperking.
De ouders richtten een vereniging op,
die later opging in Syndion.
Op zaterdag 30 september
wordt dit gevierd met
cliënten, vrijwilligers
en medewerkers.

50 J

AAR

Op de hoogte blijven
van wat er op stapel
staat? Kijk eens op de
facebookpagina van
het Toltheater!

ZOR
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Heerlijke en leuke spullen worden er op verschillende locaties van Syndion
gemaakt én verkocht. Dit keer hebben we de zomer in de bol!
Kijk voor de verkoopinformatie op pagina 2.

Zonnige tuinstoel met kussen,
dan zit je pas echt goed deze
zomer
(65,5cm/84cm/64cm)
€ 45,-incl. kussen (div. kleuren)
Stoelen uitsluitend op bestelling!
Noorderkroonstraat, Dordrecht.

Geen Chanel, maar een echte ‘Chantaltas’!
Bijvoorbeeld om lekker mee naar het strand te
gaan. Verkrijgbaar in div. kleuren en stoffen.
Afmeting: 48cm/38cm/10cm. € 18,-.
Naald en Daad, Dordrecht of
GoedPunt de winkel, Gorinchem.

Foto’s: Eline Beijen
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DiSyn, Culemborg.
Kipje
voor de echte dierenliefhebber
Keramiek, geglazuurd met wit
en transparant
(10 cm) € 7,50

Eline Bakker is een creatieve jonge meid.
Ze maakt graag mooie dingen en dat doet
ze bij DiSyn. Maar ze heeft ook een heel
andere liefhebberij... Lees maar!
Wie ben je? Hoe oud ben je?
Ik heet Eline Bakker, ik ben 19 jaar oud.

Lieveheersbeestje
een klein cadeautje
voor een speciale
gelegenheid. (6 cm)
€ 3,50

Waar woon je?
Ik woon in Culemborg, bij mijn ouders.

Kommetjes
in vele kleuren!
(doorsnede 10 cm) € 3,00 p/st.

Wat zijn je hobby’s?
Ik houd ervan om ﬁlms te kijken. Maar ik ben
ook gek op Formule 1. Ik ben een fan van Max
Verstappen.
Hoelang werk je al bij DiSyn?
Ik werk hier nu ongeveer twee en een half jaar.
Wat vind je leuk aan het werk bij DiSyn?
Ik houd ervan om mooie dingen te
maken. Hier kan ik dat doen
met klei. Als je wat je hebt
gemaakt glazuurt, krijgt
het een prachtige kleur
en glans. Dat vind ik
leuk! Verder is de sfeer
heel gezellig bij DiSyn.
En ik heb hier een leuke
collega, met wie ik veel lol
kan maken.

Maak er een
zomers feestje van!
Lemoncurd, heerlijk
op ijs (of taart)
(Potje van 220 ml)
€ 2,75
De Hoeff,
Giessenburg

Huisgemaakte heerlijkheid,
zelf geoogst
Zoete zomerjam, kies zelf je
maat! Groot (370 ml)
€ 2,50, middel (220 ml) € 2,of klein (105 ml) € 1,25
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Tekst: Rianne de Leede

Tanja van den Heuvel is

Jozé Mullenders zit ook al vier jaar in de CCR.

lid van de Centrale

Eén van haar dochters is al vanaf haar 4e jaar

Cliëntenraad (CCR)

cliënt bij Syndion.

Ze woont in Dordrecht.

Ook haar drie andere kinderen hebben af en toe

Ze heeft een

ondersteuning nodig.

appartement in een
“Vier jaar geleden ging het steeds over

locatie van Syndion.

bezuinigingen in de zorg.
Tanja is al bijna vier jaar lid van de CCR.

Ik werd er boos en onrustig van. Ik wilde kijken of

“Het is leuk om te doen”, vertelt ze.

ik iets kon doen.

“Je merkt dat Syndion het belangrijk vindt.

Daarom ben ik in de CCR gegaan.

Harry Vogelaar is bijna elke maand bij de

Ik vroeg me wel af of het kon: één raad met

vergadering.

cliënten en ouders.

Hij staat echt open voor onze mening.

Kunnen cliënten dat wel?

Ook andere mensen
komen naar ons toe.
In de vergadering
leggen ze dingen uit.
Wij kunnen altijd vragen
te stellen.
Hierdoor kunnen we echt
een mening vormen.
Natuurlijk moet je van te
voren de stukken lezen.

“

“Ouders en
cliënten
vullen elkaar
mooi aan”

Maar het is de afgelopen jaren
heel goed gegaan.
Het was voor iedereen nieuw.
We konden met elkaar leren
en groeien. Prachtig toch!
Ik hoop nog vier jaar door te
gaan.
Het kost best wat tijd, maar ik
hoor veel in de CCR.

Anders weet je niet waar het over gaat.

Hierdoor begrijp je waarom een besluit wordt

Soms is dat best ingewikkeld.

genomen.

Bijvoorbeeld als het over de begroting gaat.

Ik weet dat de voor- en nadelen
altijd goed bekeken zijn.

Bij Syndion zitten cliënten én ouders in één raad.

De directie neemt de CCR

Dat vind ik goed.

serieus.

Cliënten weten zelf het beste wat belangrijk voor

Dat merk je aan de tijd die zij

ze is.

er in steken.

Ouders of vertegenwoordigers kijken soms

Ik ben positief over de komende

anders naar dingen.

vier jaar.

Zij praten voor cliënten die dat zelf niet kunnen.

Er komen nieuwe cliënten en ouders bij in de raad.

Zo vullen we elkaar mooi aan.”

We blijven ons inzetten voor alle cliënten van
Syndion.”

SynVol 21

TIPS!
WEERWIJZER
“Of het nu warm is of koud, ik vind het altijd moeilijk om de juiste
kleren te kiezen, en om wat extra’s aan te trekken of juist uit te
trekken.”
Herken je dit? Bij jezelf of bij iemand anders?
Dan kan de weerwijzer een goed hulpmiddel zijn.
De WEERwijzer vul je één keer in. Met de informatie van het
weerbericht is dan heel makkelijk te zien welke kleding past bij
het weer van die dag.
De WEERwijzer bestaat uit twee delen: voor binnenkleding en
voor buitenkleding.
Wil je meer weten? Kijk dan in de webwinkel van
www.geefmede5academie.nl
Voor €10,95 kun je de WEERwijzer bestellen.

45 HERSENSPELLETJES
Bij collega-organisatie Odion is een handig boekje te
bestellen. Het heet ‘Denk en Doe’. In dit boekje staan
45 verschillende hersenspelletjes. Leuke ideeën om
je hersenen aan het werk te zetten. Geschikt voor
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, maar ook
voor mensen met een verstandelijke
of lichamelijke beperking. De
spelletjes zijn gericht op snelheid,
concentratie, inventiviteit en
geheugen en erg leuk om te doen
met elkaar.
Je kunt het boekje bestellen via
www.odion.nl
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WIE BESLIST?
De cliënt zelf, de begeleider of zijn
vertegenwoordiger? Of beslis je samen?
En hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat?
Dit soort vragen komen aan de orde in het
boek “Wie beslist?” Het is
gemaakt door Raad op Maat.
Het boek is er in twee versies;
één voor cliënten en één voor
begeleiders. Bij het boek horen
ﬁlmpjes. Deze kun je bekijken
op de website.
Kijk voor meer informatie op
www.raadopmaat.org

OUTSIDERART
TOONT
FOLKLORISTISCHE
KUNST
Bij OutsiderArt aan de Kortendijk 71-75 in
Gorinchem is kunst te zien met het thema
Folklore. Er is eerder een expositie geweest
bij interieurzaak Van der Wal in Leerdam.
OutsiderArt doet mee aan de Culturele Route in
Gorinchem.
Hierdoor zijn er veel mogelijkheden om het
werk te bewonderen: op werkdagen tussen 11.00
en 16.00, en op de zondagen van de Culturele
Route (13 augustus en 10 september) van 13.00 17.00 uur. Van harte welkom!

ACTIVITEITEN VOOR
TIENERS EN JONGVOLWASSENEN
(ZIE OOK HET FOTOVERHAAL OP PAGINA 8 EN 9)
Syndion organiseert op drie plekken activiteiten voor
tieners en jong-volwassenen met een beperking. Hier
blijkt grote behoefte aan te zijn. De jongeren vinden
het niet altijd gemakkelijk om weekend-activiteiten te
zoeken met leeftijdgenoten. Door mee te doen met
deze activiteiten verbeteren de jongeren hun sociale
vaardigheden, wordt hun netwerk groter en leren ze
nieuwe dingen, zoals bijvoorbeeld eten koken.
De jongeren komen iedere maand bij elkaar. Er is altijd
deskundige begeleiding van Syndion aanwezig, die
wordt ondersteund door vrijwilligers.
OP DIT MOMENT WORDEN ER ACTIVITEITEN VOOR
TIENERS EN JONGEREN GEHOUDEN IN:
Alblasserdam (Blokweerweg 75)
Iedere laatste zaterdag van de maand van 16.00 - 20.00
uur. Informatie bij: Marcella of Nasir
(m.klaassen@syndion.nl en n.elmahdaoui@syndion.nl)

Sleeuwijk (locatie: DAC Sleeuwijk, De Hoogjens 65)
Iedere laatste zaterdag van de maand van 16.00 20.00 uur. Informatie bij: Kelly (k.bullee@syndion.nl)
Giessenburg (locatie De Hoeﬀ, Bovenkerkseweg 12)
Omdat hier veel deelnemers zijn, zijn er twee groepen.
Jongeren schrijven in voor de zaterdag die hen het
beste uitkomt; de eerste óf tweede zaterdag van
de maand van 16.00 – 20.00 uur. Informatie bij: Iris
(i.vantermeij@syndion.nl)
Waarschijnlijk wordt er ook gestart met een groep
in Leerdam. Op dit moment is dit nog niet bekend.
Informatie bij het Cliëntservicebureau van Syndion
(clientservicebureau@syndion.nl)
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PROFITEER VAN ONS
OPENINGSAANBOD!
Wij zijn super trots op onze nieuwe Syndion-winkel van GoedPunt in
Gorinchem. Kom gauw langs, lever deze bon in en:
• zoek bij besteding van minimaal € 10,- gratis een leuke wenskaart uit
of
• krijg 10% korting bij je aankoop van minimaal € 50,-
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GoedPunt de Winkel
Westwagenstraat 45
4201 HE Gorinchem
06 122 97 094
Open: woensdag tot en
met zaterdag van
10.00 - 16.00 uur.

