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Fred heeft het certificaat bosmaaien

Guus is een bijzondere hond

Nils en Thessa wonen zelfstandig



Thessa en Nils willen zelfstandig te wonen.
Eind 2019 is het zover.
Nu wonen ze op Lucent.
Ze huren er hun eigen appartement.

1 Wonen jullie bij elkaar?
Thessa: Nee, we hebben allebei een 
eigen appartement.
Nils: We wonen op verschillende 
verdiepingen, maar wel in hetzelfde 
gebouw.

Hebben jullie geoefend om  
zelfstandig te wonen?
Thessa: Ja, op de Havenstraat. 
Daar hebben we geleerd om het 
huishouden te doen.
Nils: We leerden ook om contacten 
te onderhouden en om weerbaar  
te zijn.

Wat vind je het leukst aan wonen 
op Lucent?
Thessa en Nils: Dat we geen 24 uurs 
ondersteuning meer hebben!
Thessa: Ik vind het heerlijk om mijn 
eigen badkamer te hebben.
Nils: Het is een stuk minder gehorig 
dan op de Havenstaat. 

Hebben jullie nog wel  
begeleiding nodig?
Nils: Wel als iets moeilijk is, 
bijvoorbeeld ingewikkelde post.
Thessa: Ik denk dat 
ze me nog wel 
moeten helpen als 
ik de waterstanden 
door moet geven.
 
Tekst: 
Janneke Houtstra
Foto’s: 
Arthur de Mie

“Wij zijn nu echt “Wij zijn nu echt 
zelfstandig!”zelfstandig!”
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Wandelen
Hennie noemt Guus ‘Woef’.
Guus komt vaak even bij haar zitten.
Dan doen ze ook een spelletje. 
Guus gaat ook wandelen.
Hennie gaat graag mee.
Ze vindt het gewoon fijn dat Guus 
er is.
 
Tekst: Janneke Houtstra
Foto’s: Arthur de Mie

Guus is de hond van Sabine.
Guus is geen gewone hond.
Hij is een ‘activiteitenhond’.
Daarom mag hij met Sabine mee  
naar Het Baken.
Richard en Hennie vinden dat geweldig.

Halsdoek om
Richard en Hennie ontbijten  
op Het Baken.
Guus ligt dan in zijn huisje te slapen.
Na het ontbijt krijgt Guus een  
halsdoek om.
Dat betekent dat Guus aan het  
werk is.

Snuffelspelletje
Richard krijgt altijd een kusje  
van Guus.
Daarna doen ze een spelletje.
Sabine verstopt zijn brokjes. 
Guus heeft de brokjes snel  
gevonden én opgegeten. 

Guus is een  Guus is een  
bijzondere hondbijzondere hond



Vivian Geense had een wens.
Ze wilde heel graag nog een keer varen.
Net als vroeger, toen ze zelf een boot had.
Alleen was Vivian heel ziek.
Met hulp van Stichting Ambulancewens  
en Stichting Vaarwens,
kon haar wens toch worden vervuld.

Vivian vertelt: 
“Ik kan zelf mijn bed niet meer uit.
Daarom werden mijn begeleider en 
ik met de ambulance opgehaald.
Ze brachten ons naar Monnikendam.
Daar lag de ‘Meander’ al klaar. 
Dat is de boot van Stichting Vaarwens.
Ook mijn moeder stond er  
te wachten.”

Verwend
“We zijn ontzettend verwend.
Ik heb heel veel gegeten  
en gedronken.
Van de ambulancebroeders kreeg  
ik beertje Mario.”

Nagenieten 
“In Volendam gingen we van boord.
Ze hebben heel veel foto’s van  
me gemaakt.
Natuurlijk ook één in klederdracht. 
Ik heb er klompen gekocht.
Die hangen nu bij mijn bed.
Als ik er naar kijk,
geniet ik nog steeds van  
deze mooie dag.”

Tekst: Vivian Geense en Marian Tabak
Foto’s: Stichting Vaarwens

Vivian is op 21 december overleden. 
Ze vond het belangrijk dat haar verhaal 
in Topper kwam. Voor andere cliënten 
die ook ziek zijn en een wens hebben. 
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“We zijn ontzettend “We zijn ontzettend 
verwend”verwend”
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“Meestal rijd ik met kleine auto.
Als die er niet is rijd ik met het busje.
We hebben een aantal vaste klanten.
Ik weet precies hoe ik moet rijden.
Ik ben trots op mijn werk en  
hoop nog heel veel bestellingen 
rond te brengen.”

Tekst: Frank Meijer en 
Janneke Houtstra
Foto’s: Arthur de Mie

Frank werkt al 7 jaar bij Sherpa Catering.
In 2015 haalde hij zijn rijbewijs.
Sinds kort brengt hij bestellingen rond,
met de catering bus van Sherpa.

Rijvaardigheidstest
Frank vertelt: “in april deed ik 
mijn rijvaardigheidstest bij André.
Ik heb mijn certificaat gehaald. 
Sinds die tijd heb ik een speciale taak.
Ik ben chauffeur bij Sherpa catering.”

Bestellingen
“Vaak doe ik eerst boodschappen.
Als ik terug kom, staan de eerste 
bestellingen al klaar.
Ik zet alles netjes in het busje.
De soepkit moet goed vast staan.
Anders wordt het een grote bende.” 

Chauffeur bij Sherpa Chauffeur bij Sherpa 
CateringCatering



Naar het dorp
“Ik fiets graag naar het dorp.
Ik ga vaak naar de bibliotheek.
Daar zoek ik plaatjes op van cruiseschepen. 
Bij de Bruna koop ik lijm en papier.
Thuis maak ik de boten na.
Soms zijn ze loeigroot.”

Boten van vroeger
“Ik vind de boten van vroeger het mooist. 
Ik heb een keer de SS Rotterdam gemaakt.
Ik ben nu bezig met de Statendam 4.
Het was een boot van de 
Holland-America lijn.
De Statendam 4 is al lang gesloopt.”

Gefilmd
Ik ga ook op de fiets naar Kijkoor.
Ik maakt er tekeningen en kleur ze in.
Ik ben gefilmd door RTV Utrecht,
omdat Kijkoor 25 jaar bestond.
Ik denk dat ik nu heel beroemd ga worden. 

Tekst: Peep Arlar en Janneke Houtstra
Foto’s: Arthur de Mie

Peep Arlar woont in Laren.
Hij heeft er zijn eigen appartement.
Daar maakt hij boten van papier.
Hij vertelt er hele verhalen bij.

“Ik maak loei  “Ik maak loei  
grote boten”grote boten”
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Filmpje RTV Utrecht
https://youtu.be/Ibg-Lm351K0



Oordoppen en harnas
“Als ik ga bosmaaien neem ik 
oordoppen en een harnas mee.
Een harnas is een soort vest. 
Ik hang er de bosmaaier aan,
want die weegt al gauw een kilootje 
of 20.”

Eten mee
“Ik ben de hele dag druk bezig.
Tussendoor eet ik een hapje.
Als het warm is neem ik water mee,
want je gaat er wel erg van zweten.”

Tekst: Fred Bos en Janneke Houtstra
Foto’s: Arthur de Mie

Certificaat
“Voor bosmaaien moet je een  
certificaat hebben.
Samen met Hans, mijn begeleider,
leerde ik het stapje voor stapje.
In juli ben ik geslaagd.”

Fred Bos werkt al 12 jaar op landgoed Pijnenburg.
Hij heeft het er erg naar zin.
Hij haalt het onkruid tussen de bomen weg.
Dat doet hij met een bosmaaier.
Hij legt zelf uit wat er allemaal bij komt kijken.
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“Trots dat ik kan  “Trots dat ik kan  
bosmaaien”bosmaaien”

20 jaar geleden begon Bosgroep  
Pijenburg met werken op het land-
goed. Dankzij de gastvrijheid van de 
familie Insinger hebben de cliënten 
een geweldig en mooie werkplek.



Erika, David , Muriel, Marja en 
Helena begonnen 12,5 jaar  
geleden met een EHBO cursus.
Je ziet ze op de foto,
net als Ted, Tinie en Wim  
die er later bij kwamen.

7 EHBO diploma
Allemaal hebben ze een echt EHBO diploma.
Dat krijg je niet vanzelf.
Je moet elk jaar naar de herhalingscursus,
om te laten zien dat je het nog kan.
En echt, ze kunnen het allemaal!

Oefenen
Oefenen doen ze elk jaar in wijkcentrum  
Lopes Dias in Hilversum.
Erika vertelt: “we leren verband aanleggen 
en hoe je een splinter moet verwijderen”.
Helena zegt: en ook wat je moet doen  
als iemand zich heeft gebrand.
Alleen reanimeren mogen we niet.”
 
Dubbelfeest
Cindy de Kruijf is vrijwilliger.
Zij geeft deze cursus al 12,5 jaar.
Het was dit jaar dus dubbelfeest.
Ted zegt: “We leren er niet alleen veel, 
het is ook altijd heel gezellig”.  

Tekst en foto’s: Inez de Vries

12,5 jaar EHBO cursus12,5 jaar EHBO cursus



bijzonder ontmoeten & eten

12,5 jaar EHBO cursus12,5 jaar EHBO cursus

Snijd de eieren in  
kleine blokjes.

Strooi er een klein beetje 
bieslook of peterselie over.

Doe 1 ijslepel eiersalade 
op het broodje.

Snijd een 1/2 rode ui  
in kleine blokjes.

Roer alles goed  
door elkaar.

Eet smakelijk!

Doe de blokjes eieren en 
ui in een kom en roer er  
1 eetlepel mayonaise door.

Snijd een broodje open.

Micheal en Martijn werken bij Bij Jooz! 
Ze maken een heerlijk broodje met eiersalade.
Jij kunt dat ook! 
Dit heb je nodig voor 4 broodjes:
• 2 eieren
• 1/2 rode ui
• 1 eetlepel mayonaise 
• een beetje bieslook of peterselie
• 4 broodjes
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Broodje eiersaladeBroodje eiersalade
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BosHoeve Laren bestaat 
10 jaar

10 jaar geleden kwamen  
dagbesteding De Hoeve en de 
Bosgroep bij elkaar en ontstond 
de BosHoeve. Dit werd uitgebreid 
gevierd met heel veel mensen en 
een echt jungle feest. Er was een 
djembee- workshop en een groot 
kampvuur. Aan het eind kreeg  
iedereen een heerlijk toetje.  
Op naar de volgende 10 jaar!

De rugzakDe rugzak

Vertrouwenspersonen
Ria Bouwhuis en Jan de Vries zijn de  
vertrouwens personen bij Sherpa.  
Ria is een poosje afwezig daarom valt  
Mariska Snieder voor haar in.  
Je kunt contact opnemen met Jan of Mariska  
als je ergens mee zit en daarover wilt praten.  
De ver trouwenspersonen kunnen je ook  
ondersteunen wanneer je een klacht hebt.

Mariska Snieder: 06 - 47 05 74 17 
Jan de Vries: 06 - 41 82 95 86 www.sherpa.org

Ik zit ergens mee.
Ik heb een probleem.
Ik heb een klacht.
Ik wil graag praten met Jan of Mariska.
De vertrouwenspersonen van Sherpa.

In vertrouwen 
praten

278 A5 Flyer Vertrouwenspersonen.indd   1 22-11-18   16:27

“Ik zit nu relaxed in de bus”
Dat zegt Bart de Leeuw. Hij leerde  
samen met een vrijwilliger om zelf  
met de bus te reizen. Bart doet daarom 
een oproep aan iedereen: “Kijk naar 
wat iemand wel kan, geef iemand de 
kans om zijn horizon te verbreden!”  
Wil jij ook zelfstandig leren reizen? 
Neem dan contact op met de  
Sherpa-Academie 06 - 82 12 81 81.
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‘SAMEN naar de Top!’
Voor de tweede keer starten Sherpa en de LFB een training voor  
cliënten. De training heet: SAMEN naar de Top! 9 cliënten worden opgeleid tot 
ervaringsdeskundige. Samen met 2 coaches leren ze om zelf sterker te worden. 
Ze ontdekken waar ze goed in zijn en hoe ze goed kunnen samenwerken. Ze leren 
ook hoe ze met hun ervaringen andere cliënten kunnen helpen. In 2020 zijn er 
ook workshops voor andere cliënten. Sherpa hoopt dat heel veel cliënten leren 
hoe ze mee kunnen praten over de dingen die zij belangrijk vinden.

Harm krijgt post
Harm van der Wal schreef een 
brief aan minister-president 
Rutte.  Hij was super trots toen 
de minister-president terug 
schreef: “Ik heb uw brief met 
aandacht gelezen. Wat goed 
dat u zo opmerkzaam bent en 
problemen probeert op te  
lossen. U denkt daarbij altijd 
eerst aan anderen. 
Daar heb ik veel respect voor!”

Wensen vervullen
Vorig jaar kon iedereen een wens in de 
Wensboom hangen. Het bedrijf SDB 
Ayton zorgde ervoor dat 6 cliënten een 
onvergetelijke dag hadden bij de  
brandweer in Zeist. Ze kregen een  
brandweerpak aan en mochten meerijden 
met een brandweerauto. Natuurlijk ging 
de sirene aan! Vanuit een hoogwerker 
konden de cliënten heel Zeist overzien. 

Sherpa gaat in 2020 door met het  
vervullen van wensen, want er hangen 
nog een heleboel wensen in de  
wensboom. Help je mee? 
Ga naar www.sherpawensboom.nl
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