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Als u dit magazine op de mat krijgt, schrijven we al december 
2020. De laatste maand van een zeer bijzonder en bewogen jaar. 
Corona, lock down, mondkapjes, quarantaine, covid-19, 1,5 me-
ter, isolatie en testen. Woorden en begrippen die we nauwelijks 
kenden, laat staan gebruikten. Het woord ‘negatief’ werd met 
afstand het meest positieve woord, in zekere zin. Ook binnen 

Sherpa trekt het coronavirus een flinke wissel op ons allemaal, maar in het bij-
zonder op de cliënten. Vaste patronen en gewoonten zoals bezoek, dagbesteding 
en vrije tijd werden anders of vielen zelfs weg gedurende enige tijd. Onzeker-
heid, soms ook angst, we hebben het allemaal voorbij zien komen en we zijn er 
helaas nog niet vanaf. 
Naast alle coronaperikelen lopen veel zaken gelukkig door. Op veel plaatsen bin-
nen de organisatie wordt er gewerkt aan ontwikkelingen zoals het verder ver-
beteren van de Woonwijk Eemeroord, het bouwen en voorbereiden van nieuw-
bouwprojecten zoals in de Blaricummermeent en in Laren aan het Van Erven 
Dorenspark. Ook in de teams wordt hard gewerkt aan bijvoorbeeld taakvolwas-
senheid, eigenaarschap en het nemen van mooie initiatieven voor cliënten. 
Als laatste wil ik toch ook de ervaringsdeskundigheid noemen. In dit magazine 
leest u daar veel meer over. Onlangs is het boekje ‘Een schat aan ervaring’ uit-
gebracht met daarin ontmoetingen met cliënten, familie en medewerkers van 
Sherpa. Ervaringsdeskundigheid van cliënten, maar zeker ook van ouders, ver-
wanten en medewerkers: belangrijk, met elkaar, vooral helpend en verbindend! 
Zoals u wellicht al weet zal ik eind deze maand Sherpa verlaten. Ik heb bijna 
30 jaar, in vele verschillende functies en op diverse plekken, zo nu en dan “even 
naar een andere job”, maar altijd weer terug. Ik heb een prachtige tijd gehad bij 
Sherpa en ga met een koffer vol mooie herinneringen mijn pensioen tegemoet.

Ik wens u mooie feestdagen toe met elkaar en voor de toekomst, ALLE GOEDS!!
Hans Castel, strategisch manager zorg & ondersteuning

Alle goeds! Voorwoord

Sherpa Magazine



Actueel

Een jaar geleden bereikten ons berichten dat er ver weg in China een virus heerste met de naam Corona. Wie had toen 
kunnen bedenken dat dit virus zich zo snel zou verspreiden over de hele wereld en zulke ingrijpende veranderingen 
teweeg zou brengen? Ook bij Sherpa is de impact van het virus groot onder cliënten, familie, verwanten, 
medewerkers en vrijwilligers. In gesprek met Annemarie Nes, lid van de Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR) en 
Henk Kouwenhoven, Raad van Bestuur blikken we terug op het afgelopen half jaar.

Tekst: Anneke Veening

‘We hebben elkaar nodig’  
Een terugblik op het afgelopen half jaar 

“Het was een gekke tijd het afge-
lopen half jaar”, deelt Annemarie. 
“Niemand wist wat er precies op ons 
afkwam. En juist in een tijd waarin 
er zoveel gebeurt, is het belangrijk 
om als medezeggenschapsorgaan 
mee te praten en na te denken over 
de invulling van de maatregelen en 
richtlijnen van het RIVM. We konden 
elkaar in het begin niet ontmoeten 
en moesten net zoals zoveel anderen 
zoeken naar andere middelen om el-
kaar te kunnen blijven spreken. We 
vonden oplossingen in elkaar mailen 
of bellen via Zoom. Gelukkig konden 
we in de zomer elkaar een aantal ke-
ren ‘live’ ontmoeten.

Ook al doet Sherpa haar best om ons 
te betrekken, door de snelheid waar-
mee de maatregelen elkaar soms 
opvolgen lukt dat niet altijd. We 
moesten ons als CVR ineens over hele 
andere vraagstukken buigen dan 
normaal zoals ‘Hoe moet het met het 
bezoek aan cliënten en op welke ma-
nier maak je de juiste risicoafwegin-
gen? De gezondheid en het welzijn 
van de cliënten is het belangrijkste. 
Een juiste afweging maken voor alle 
cliënten is dan ook niet mogelijk. 
Iedere cliënt is immers uniek. Maat-
werk, dát is belangrijk. Daar hebben 
we in meegedacht en samen met 

Sherpa goede gesprekken over ge-
voerd en als CVR onze adviezen over 
uitgebracht. 

Ook Henk kijkt terug op een roerige 
tijd. “In het begin weet je nog totaal 
niet wat er op je afkomt”, vertelt 
Henk. “En dan blijk je zelf ineens be-
smet te zijn met het virus. Ja, dan 
komt het ineens dichterbij. Dat gold 
ook voor Sherpa. De impact van 
corona op cliënten, verwanten en 
medewerkers is erg groot geweest. 
Veel onzekerheid, angst voor ieder-
een. Er wordt ook veel gevraagd van 
onze medewerkers. Ik ben blij dat we 
vanaf het begin een goede crisisor-
ganisatie hebben opgezet bij Sherpa. 
Onze artsen en verpleegkundigen 
en andere behandelaren zijn van 
groot belang geweest om ons goed 
te adviseren en door de crisis heen te 
helpen. Ook ben ik trots op alle me-
dewerkers en leidinggevenden die er 
voor gezorgd hebben dat de cliënten 
zo veel mogelijk kwaliteit van leven 
konden houden. Zij hebben het uiter-
ste van zichzelf gevraagd en doen dat 
nog steeds. 

Tegelijkertijd was de impact van de 
maatregelen die we moesten treffen 
voor sluiting van de dagbesteding, 
steunpunten en het stopzetten van 

bezoek groot. Dat heeft veel verdriet 
en eenzaamheid veroorzaakt. “Dat 
bleek ook uit de evaluatie van de er-
varingsdeskundigen” en van de CCR, 
deelt Henk. “Ik vind het van belang om 
te horen wat zij belangrijk vinden en 
heb daar veel van geleerd. We moeten 
zulke rigoureuze maatregelen zoveel 
mogelijk vermijden. Ik heb ook veel 
met ouders gesproken en ben blij dat 
we een goede CVR hebben. Zij weten 
veel beter wat nodig is voor verwan-
ten. We blijven de CVR actief betrek-
ken bij de aanpak van de coronamaat-
regelen. Zo lezen 2 verwanten nu mee 
met de brieven die we versturen. Zij 
kijken mee of de toon goed is en of  
alles er duidelijk in staat.

“Ik vind het belangrijk om mee te 
denken over de inhoud”, vertelt  
Annemarie. “Iedere ouder of ver-
want heeft verschillende belangen. 
Daarom is de diversiteit van ouders 
en verwanten in de CVR ook zo be-
langrijk. We moeten met elkaar het 
gesprek voeren over wat belangrijk 
is voor de cliënten en wat Sherpa 
ons daarin kan bieden. Juist nu is  
de samenwerking in de driehoek zo 
belangrijk. “We hebben elkaar nodig 
om onze cliënten en alle betrokkenen 
verder te brengen”, zegt Henk. “Alleen 
samen houden we vol!”
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Op zaterdagochtend zoekt Nico Hulst (69) het gezelschap van Huub (65) en Rosilde (61) Bammens, die door 
Nico papa Huub en Geug worden genoemd. Als Nico op zijn gemak de kranten heeft ‘gelezen’, kan Rosilde 
geen touw meer vastknopen aan alle losse krantenpagina’s. Onlangs niette ze daarom de pagina’s aan 
elkaar, om te voorkomen dat ze die op volgorde moet leggen als ze na Nico de krant wil lezen. “Maar ik 
verwacht dat Nico binnenkort de nietjes ontdekt, die lospeutert en alsnog de krantenpagina’s loshaalt.”

Tekst: Henrique Staal  Foto’s: Jaco Klamer

“ Bij ons  
voelt Nico 
zich veilig.”

Nico Hulst woont bij 
‘papa’ Huub en ‘Geug’



Actueel
De Luisterclub
Huub en Rosilde Bammens kennen  
Nico al 40 jaar. Huub vertelt dat  
hij nieuwsgierig was naar het  
werk van zijn echtgenote Rosilde, 
bij Eemeroord. “Toen Sherpa vrij-
willigers zocht voor het maken van 
een radioprogramma, gaf ik me 
op.” Cliënten mochten een micro-
foon vasthouden, wat vertellen en 
plaatjes draaien terwijl Rosilde de 
Luisterclub begeleidde. “We wisten 
niets van mensen met een beper-
king, maar we voelden meteen een 
klik.”
 
Feestjes
Toen Rosilde in 1990 stopte met haar 
werk bij Eemeroord, werd ze bezoek-
vriend van Nico, die het syndroom 
van Down heeft. “Ze vroegen ons 
met Nico over het terrein te wande-
len maar we gingen al snel met hem 
naar de stad en naar feestjes, en hij 
kwam elk weekend bij ons.”
Nico is van de partij als Huub en 
Rosilde vrijwilligerswerk doen bij 
Clubwerk in ’t Gein, en later bij hen 
thuis, net als Gineke (61) met wie 
Nico goed kan opschieten. “De on-
bevangenheid van de mensen met 

een beperking spreekt me aan”, 
zegt Rosilde die al 39 jaar vrijwil-
liger is. ‘Die boom ken ik al’, zegt  
Gineke als Rosilde met haar wandelt 
op het terrein van Sherpa. “Maar  
als ik met haar wandel bij kasteel 
Groeneveld, moeten we steeds het-
zelfde pad volgen omdat ze bang is 
dat we verdwalen.”
“Mensen herkennen ons, zelfs on-
danks dementie of een geestelijke 
beperking”, waardeert Huub. “Dat 
maakt het waardvol om vrijwilli-
gerswerk te doen.”

‘De Dikke Van Hulst’
Na het overlijden van Nico’s moe-
der wordt Rosilde, in 1997, mentor 
van Nico en haar broer wordt zijn 
bewindvoerder. Als blijkt dat Nico 
buiten Sherpa moet gaan wonen, 
en hij na gezamenlijke weekenden 
met steeds meer tegenzin vertrekt, 
verhuizen Huub en Rosilde mét Nico 
naar een kangoeroewoning, die ge-
schikt is voor het geven van thuis-
zorg. Ze gaan met hem naar paard-
rijden en judo, begeleiden hem naar 
zijn familie, logopedist en audicien. 

Ze maken Nico’s woordgebruik voor 
anderen begrijpelijk met ‘De Dikke 
Van Hulst’, zorgen voor stápels ‘boe-
ken’ van Wehkamp en Manutan en 
zitten ’s nachts aan zijn bed als hij 
de slaap niet kan vatten. “Nico is een 
belangrijke vriend en huisgenoot en 
hoort in ons leven. We hebben de 
zorg voor hem op ons genomen en 
passen ons leven aan hem aan.”
 
Wat wíl je nou?
“We horen ondertussen bij het meu-
bilair van Sherpa”, lachten Huub en 

Rosilde. Rosilde zorgde jarenlang 
dat de carnavalskleding in orde was 
voor carnavalsfeesten. “Mensen die 
bij Sherpa wonen of dagbesteding 
doen, zijn heerlijk direct”, vertelt Ro-
silde. “Toen we een spelletje zaklo-
pen deden, vond ik dat een cliënt ín 
een zak moest, omdat dat zo hoort. 
Maar hij liep gewoon met de zak on-
der zijn arm naar de overkant. Ik had 
geen ervaring in het omgaan met 
mensen met een beperking.”

Ook Huub heeft mooie herinnerin-
gen aan de 40 jaar dat hij vrijwilliger 
is. “We deden spelletjes en moesten 
met 2 man een balletje in een buis 
van links naar rechts bewegen. ‘Laag 
Casper’, zei ik dan als Casper moest 
zorgen dat het balletje naar hem 
toe zou rollen, en ‘hoog’ als de bal 
juist van hem af moest rollen, totdat 
Casper verbaasd vroeg: ‘Wat wíl je 
nou?’” Huub lacht er weer om: “Ge-
wéldig!”

Vrienden
Nico werkte tot zijn pensionering, 
in 2013, bij Dierenpark Amersfoort, 
en hij is nu 4 dagen per week wel-
kom bij zorgboerderij Het Gooi, waar 
hij met plezier stro in een kruiwa-
gen schept. “Nico gaat lichamelijk 
en geestelijk achteruit en trekt zich 
steeds meer terug”, zeggen Huub en 
Rosilde die weloverwogen de zorg 
voor Nico op zich hebben genomen. 
“De buitenwereld wordt voor Nico 
groter en enger en hij slaapt slecht. 
Als hij ons roept, gaan we meteen 
naar hem toe ook al is dat midden 
in de nacht. Bij ons voelt Nico zich 
veilig.”
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“Nico is een 
belangrijke 
vriend en 

huisgenoot  
en hoort in 
ons leven.”



Sinds 2018 is Sherpa gericht bezig 
met het opleiden en coachen van 
cliënten die als ervaringsdeskundige 
aan de slag willen. De trainingen ‘Sa-
men naar de top’ en ‘Samen sterker’ 
gaan over drie vragen: wie ben ik, wat 
kan ik en wat wil ik? Cliënten ontdek-
ken hun talenten en leren om hun 
verhaal te presenteren. Hun ervarin-
gen zetten ze in bij verschillende ac-
tiviteiten van Sherpa, zoals de intro-
ductiedag van nieuwe medewerkers, 
bij teamreflectie en in workshops 
van de opleiding ‘Goed voor Elkaar’. In 
het team van ervaringsdeskundigen 
worden deze activiteiten gezamen-
lijk voorbereid. Hier inspireren en on-
dersteunen de ervaringsdeskundigen 
elkaar.

Eigen regie
Ieder mens heeft behoefte aan auto-
nomie, beleving van competentie en 
verbondenheid. Dit zijn voorwaarden 

om ontwikkeling, groei en geluk te 
ervaren. Deze behoeften spelen een 
rol bij de verdere ontwikkeling en in-
zet van ervaringsdeskundigen.
Zelf regie hebben en keuzes maken. 
De ervaringsdeskundigen weten als 
geen ander hoe het is om ondersteu-
ning te krijgen en daardoor afhan-
kelijk te zijn van hun begeleiders. In 
presentaties en workshops houden 
ze begeleiders een spiegel voor: hoe 
is het als anderen over jou beslissen 
wat goed voor je is? Hoe kun je samen 
met je begeleider een gelijkwaardi-
ger gesprek voeren over wat voor jou 
belangrijk is? Een begeleidster zegt 
hierover: “Het was leuk om van de 
andere kant te zien hoe begeleiding 
werkt. Hoe het is als iemand anders 
zegt wat je moet doen. Je staat erbij 
stil welke invloed je hebt op iemand 
die kwetsbaar is. Deze manier van 
leren helpt me bij mijn professionele 
ontwikkeling. ”

Training en coaching
Mensen met een beperking hebben 
vaak gehoord: “Dat kan jij niet”. En 
aan de andere kant hebben ze ook 
de ervaring dat ze worden over-
vraagd. Als ze zichzelf beter leren 
kennen kunnen ze beter aangeven 
waar ze hulp bij nodig hebben. In 
de training en coaching wordt in-
gezoomd op talenten, en wat erva-
ringsdeskundigen willen en kunnen 
ontwikkelen. En ook dat ze hulp kun-
nen vragen om verder te komen, en 
elkaar kunnen helpen bij het zoe-
ken naar oplossingen voor situaties 
die ze lastig vinden. Dat ze anderen 
kunnen raken met hun verhaal geeft 
veel voldoening en trots.

Verbondenheid en weten dat je het 
niet alleen hoeft te doen, dat loopt 
overal doorheen. De werkzaamheden 
voorbereiden in een team is belang-
rijk om te ervaren dat je erbij hoort 
en werk doet dat van belang is. Voor 
jezelf èn voor Sherpa. Het draagt bij 
aan een belangrijke ontwikkeling 
van deze tijd: cliënten, familie en be-
geleiders hebben elkaar nodig, goe-
de ondersteuning ontstaat in deze 
wederzijdse betrokkenheid. 

In het boekje ‘een schat aan ervaring’ zijn 20 verhalen 
opgenomen van ervaringsdeskundigen. Cliënten, ver-
wanten en medewerkers vertellen hun verhaal. ‘Een 
schat aan ervaring’ is digitaal te lezen op onze website 
of via deze link https://bit.ly/2DZqOhT

Ervaringsdeskundigheid: 
Een krachtige bron van kennis 
en deskundigheid

De inzet van 

ervaringsdeskundigen is 

steeds belangrijker voor 

Sherpa, en helpt om de 

zorg en ondersteuning 

beter af te stemmen op 

iedere cliënt persoonlijk. 

Ervaringsdeskundigheid  

kent veel invalshoeken.  

Aan de hand van  

persoonlijke verhalen  

komen die  

hier aan bod.

Dit is een uitgave van 

Ruimte voor 
mensen met  
een beperking

Een 
schat 
aan 
ervaring
Ervaringsdeskundigheid bij 

Sherpa in 20 ontmoetingen
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Tekst: Anneke Ellerbroek
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Aan de hand van oefeningen en ta-
felgesprekken gingen de aanwezigen 
met elkaar aan de slag. Pia van Liere, 
manager zorg en ondersteuning: 
“We hebben jaarlijks inspiratiedagen, 
maar dit was de eerste keer dat er ver-
wanten bij waren en dat was zo waar-
devol. Zij zijn de ervaringsdeskundige 
van de wereld van de cliënt. Met el-
kaar praten en oog hebben voor het 
brede systeem waar iemand vandaan 
komt, is heel belangrijk.” 

Gelijkwaardig
Sylvia Loos, adviseur zorg en onder-
steuning: “Die achtergrond leer je 
kennen door echt in gesprek te gaan 
en elkaars verhaal te leren kennen. Op 
zo’n dag wordt de grens tussen ‘pro-
fessional’ en ‘verwant’ eigenlijk weg-
gepoetst en ben je gewoon mens met 
elkaar.” Dat is belangrijk voor een res-
pectvolle dialoog, want het gesprek 
aan gaan kan soms spannend zijn. 
Jacquelien: “Het motto voor deze dag 
was: beter hakkelend uit het hart, dan 
vloeiend uit het hoofd. Je kunt tijdens 
een gesprek ongemak ervaren. Hoe 
ga je daar mee om?” Een begeleider 
zegt hierover: “We praten veel met 
vertegenwoordigers, maar wat als 
het moeilijk wordt? Soms durf je een 
gesprek niet te voeren, omdat je bang 
bent voor de reactie of heb je moeite 
om om te gaan met je eigen emoties.” 
Pia: “Je wilt elkaar namelijk niet teleur-
stellen en bent dan soms te voorzich-

tig. Het mooie is dat tijdens de dag 
juist vertegenwoordigers aangaven 
dat we soms meer lef mogen hebben 
en het niet zo voorzichtig hoeft.
Het helpt om geïnteresseerd te zijn 
in elkaar, elkaar te kennen en dat je 
de tijd en moeite neemt. Soms is dat 
lastig door tijdsdruk en geven begelei-
ders aan dat ze te snel door gaan naar 
een oplossing.” Sylvia: “Soms reageer 
je anders onder stress of tijdsdruk. 
Het helpt dan als je jezelf kent en in-
zicht hebt in je eigen patronen. Dan 
kan je dit ook uitleggen.” Jacquelien: 
“Jongere professionals gaven ook aan 
dat zij het weleens moeilijk vinden 
om in te leven in wat in het verleden is 
gebeurd, want ‘Dat is toch geweest?’ 
Maar daarmee ga je voorbij aan het 
levensverhaal van de cliënt. Hierbij 
stilstaan kan juist van waarde zijn.” 

Inspiratie voor de toekomst
Sylvia: “Voor vertegenwoordigers 
is het belangrijk dat daadwerkelijk 
zichtbaar wordt, wat is besproken. 
In de basisleergang EMB sluiten ver-
wanten al structureel aan. Pia: “De 
visie van verwanten is heel belangrijk 
voor ons. Je hoeft niet alles van elkaar 
over te nemen, maar kunt er wel van 
leren.” “Ja!”, beaamt Sylvia, “we zijn 
er bij Sherpa goed in om van elkaar 
te leren, er is veel kennis en erva-
ring. Dat kan op verschillende wijzen 
en juist ook gewoon in het normale 
contact. Het belangrijkste is dat je de 
stap zet naar het goede gesprek met 
elkaar.” Jacquelien: “En dat je met  
elkaar erkent dat dit een gezamenlijk 
leerproces en uitdaging is.”

“Bij Sherpa zeggen we: we gaan uit van respectvolle dialoog, maar hoe doe je dat eigenlijk?” zegt Jacquelien van Dijk, 
adviseur leren en ontwikkelen. Om dit verder te onderzoeken, kwamen in maart verwanten, begeleiders (wonen,  
dagbesteding en nachtzorg), medewerkers Sherpa Expertisecentrum en managers van het cluster EMB bijeen voor 
een inspiratiedag met als titel ‘Het goede gesprek, samenwerken in de driehoek.’

Tekst: Marloes Overmars

“ Beter hakkelend uit het hart,  
dan vloeiend uit het hoofd”
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“Ik heb de jackpot gewonnen en dat koester ik”, lacht de 22-jarige bewoner Shaheen Gobardhan van woonlocatie 
Otto’slaan. Coach Tirza Delzenne hielp hem bij het vinden van een stageplek en baan als ervaringsdeskundige bij het 
expertisecentrum van Sherpa. “Ik houd van mijn werk en ben blij met de kans die ik heb gekregen”, zegt Shaheen.  
“De baan brengt rust, en ik ga vooruit in het leven. Ik hoop het werk nog járen te doen.”

Tekst: Henrique Staal Foto: Bettina Traas

Shaheen Gobardhan liep 
stage bij Sherpa en heeft 
er nu een baan

Welkom
Coach Tirza sloeg steil achterover 
toen Shaheen zelfs op zaterdag-
morgen om half acht opstond voor  
zijn stage, en ziet zijn positieve ont-
wikkeling als een mooie stap naar 
een eigen appartement. Om half 9  
’s morgens zuigt Shaheen vaak al  
het zwembad schoon, vervangt volle 
vuilniszakken, ruimt de materiaalkast 
op, zet materialen klaar in de gym-
zaal en heet cliënten welkom in de 
door hem schoongemaakte 
kleedkamers.

Dansje
Shaheen zwemt zelf ook met cliënten 
die hij voorzichtig het water in helpt. 
“Ze herkennen me, dat is fijn”, vertelt 
Shaheen, die een klik heeft met Rick, 
Berend en Sandrien. “En ik zwem met 
Annemarie, laat haar materiaal zien 
en roep haar naam. Ik motiveer en 
steun haar, en zorg dat zwemmen 
gezellig en sfeervol blijft. Samen 
zwemmen we naar de overkant.  
Cliënten worden rustig omdat ik rust 
uitstraal.” Shaheen geniet ook als 
cliënt Rick van blijdschap een dansje 
doet op muziek. “Dan smelt mijn 
hart.”

Brede lach
“Ik ben dankbaar dat ik nodig ben en 
taken krijg, en dat ze tevreden zijn 
over mijn werk”, lacht Shaheen. Zijn 
leven is in 2 jaar tijd totaal veran-
derd. “Het is een gelukje dat ik door 
mijn werk een ritme heb gekregen en 
goed voor mezelf zorg.”
“Shaheen heeft zijn eigen takenpak-
ket waaraan hij zelfstandig invulling 
geeft”, complimenteert zijn bege-
leider Jos Frowein. “We doen het sa-
men”, bloost Shaheen die dankbaar 
is dat hij met fijne collega’s mag wer-
ken waardoor hij elke dag met een 
brede lach op zijn gezicht thuiskomt.

Shaheen geniet als  
cliënt Rick van blijdschap 

een dansje doet
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Actueel

50 jaar geleden was Ostendorfs jong-
ste zus Els (68) welkom op het spik-
splinternieuwe Eemeroord, en daar 
woont ze nog steeds. Ton vertelt dat 
er in die tijd geen dagbesteding be-
stond voor mensen met een beper-
king. Zijn zusje zou thuis komen te 
zitten als ze van school kwam. “De 
GG en GD adviseerden haar te laten 
opnemen op Eemeroord”, vertelt hij. 
Ostendorf weet nog goed dat ouders 
in het verleden wel met instellingen 
bakkeleiden over de zorg voor hun 
kind. “Maar dat is verleden tijd; het 
gaat goed op het huidige Woonwijk 
Eemeroord. De medezeggenschap is 
nu prima geregeld en verankerd in de 
zorg.”

Dankbare taak
Vanaf de oprichting, in 2003, was Ton 
Ostendorf penningmeester van de 
stichting Vrienden van Sherpa, die 
door een grote gift cliënten kan on-
dersteunen met hulpmiddelen als 
rolstoelen en fietsen, of met vakan-

ties of huisraad. “Het geven van gif-
ten maakt blij”, lacht Ostendorf die 
vertelt dat het bestuur van de stich-
ting elke aanvraag serieus behandelt. 
“Cliënten en familieleden zijn blij en 
dankbaar dat wij de meeste aanvra-
gen honoreren. Het is een heel dank-
bare taak.”

Ordners met administratie
“Ton Ostendorf is een voorvechter 
van cliëntenzaken, een nauwkeurige 
en rechtvaardige belangenbehar-
tiger”, zegt Annemarie Nes van de 
stichting Vrienden van Sherpa. “Hij 
kwam op voor het belang van de 
cliënt, voor zijn nóden. Ostendorf 

honoreerde verzoeken voor eerste 
levensbehoeften, niét de hoogdra-
vende projecten.” Nes vertelt dat 
Ostendorf, vanaf het eerste uur, een 
betrokken bestuurder was die zijn 
zaken op orde had en door weer en 
wind naar vergaderingen kwam. “Het 
spijt hem dat hij dat, door gezond-
heidsproblemen, moet loslaten. De 
ordners met administratie legde hij 
onlangs in de handen van zijn opvol-
ger.”

Liefdewerk oud papier
Ostendorf droeg, zoals hij het zelf 
noemt, zijn ‘liefdewerk oud papier-
taak’ van penningmeester van de 
stichting Vrienden van Sherpa eer-
der dit jaar over aan zijn opvolger, 
die hem altijd mag bellen. “Ik ga het 
werk voor cliënten missen, maar je 
moet een keer een punt kunnen zet-
ten achter vrijwilligerswerk”, lacht 
hij. “Ik heb me ruim 45 jaar ingezet 
voor cliënten en hun familie. Het is 
mooi geweest.”

“Ik had een soort van levenslang”, grapt oud-penningmeester Ton Ostendorf (76) van de stichting Vrienden  
van Sherpa. Ostendorf werd ruim 45 jaar geleden gevraagd voor de familievereniging en zat daarna jarenlang  
in medezeggenschapsorganen zoals de paviljoencommissie, het dagelijks bestuur van de oudervereniging,  
de koepelorganisatie WOI en de landelijke ouderverenigingen. “Het is mooi zaken te regelen voor cliënten.  
Dat maakt me blij.”

Tekst: Henrique Staal Foto: Bettina Traas

Vrijwilliger Ton Ostendorf neemt 
na 45 jaar afscheid:

“ Het geven 
van giften 
maakt blij”

“Het is mooi  
zaken te  

regelen voor 
cliënten.”

Maak kennis met...
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“Darique heeft vanaf zijn geboorte 
problemen met eten, en kreeg vanaf 
tweejarige leeftijd sondevoeding: 
eerst door de neus, daarna via een 
PEG-sonde”, vertelt Jolanda. Met een 
PEG-sonde kan direct voeding wor-
den gegeven in de maag. “Een PEG 
is niet ideaal, want ik hield mijn hart 
vast of die tijdens het zwemmen 

of klimmen wel bleef zitten”, zegt  
Jolanda, die het lastig vond dat ze al-
tijd een tas met voeding en een reser-
ve-PEG moest meenemen als ze met 
Darique wegging. “Als de pomp het 
begaf, kon ik mijn kind geen eten ge-
ven”, huivert Jolanda. “Dramatisch.”

Kauwen en slikken
Diëtist Nynke Meerveld gaat aan de 
slag met Darique, samen met zijn 
ouders, de begeleiders van kinder-
dagcentrum de Boemerang en het 
Logeerhuis. Doel is het afbouwen 
van de sondevoeding, waarbij het ge-
wicht van Darique niet mag zakken 
onder de 29 kilo. “Darique was niet 
gewend eten in zijn mond te stop-
pen, te kauwen en te slikken”, vertelt 
Nynke die in goed overleg de sonde-
voeding verminderde en afwacht-
te of Darique eten wilde proeven.  
Jolanda zegt: “We hielden nauwkeu-
rig bij wat hij binnenkreeg.”

Chips en brood
“Ik wist niet of Darique honger zou 
krijgen en om eten zou vragen”, ver-
telt Jolanda die terugkijkt op een 
spannende tijd. “We gaven hem vla 
op slagroombasis en chocolademelk. 
Dat vulden we dagelijks aan met drie 
flesjes Nutridrink omdat hij soms een 
maaltijd miste. Langzaamaan gingen 
we over op vast voedsel. Dit was heel 
spannend voor alle betrokkenen. 

Gelukkig pakte het heel goed uit. 
“Toen Darique drie boterhammen at 
en om een vierde vroeg, ging mijn 
diëtistenhart sneller kloppen”, lacht 
Nynke. En Jolanda zegt: “Darique 
heeft regelmatig een hongergevoel 
en vraagt dan om chips of brood.”

Eten als een bouwvakker
Op 18 april 2019 weegt Darique 32 kilo 
en dat wordt uitbundig gevierd. Bijna 
8 maanden later, op 17 december, 
kan de PEG zelfs worden verwijderd.  
“Een mijlpaal”, vinden Nynke en  
Jolanda. “Als Darique honger heeft, 
kan hij eten als een bouwvakker”,  
lacht Jolanda die blij is dat Darique 
inmiddels veertig kilo weegt en  
gezellig met het gezin mee-eet.  
“Darique is bezig zijn smaak te  
ontwikkelen”, vertelt zijn moeder. 
“Soms doet hij Aromat door de melk 
en een laagje kruidenkaas op een 
broodje sandwichspread. Dat drinkt 
en eet hij met smaak.”

“Het was bijzonder dat Darique de koelkast had leeggehaald en lekkernijen 
klaarmaakte”, vertelt zijn moeder Jolanda van Velden (50) die blij is dat haar 
zoon na negen jaar sondevoeding leerde eten. De ouders van Darique (13) 
riepen in 2017 de hulp in van diëtist Nynke Meerveld, want ze wilden graag de 
sondevoeding afbouwen waarvan Darique afhankelijk was.  
“Hij ontwikkelt nu zijn smaak.”

Tekst: Henrique Staal  Foto: Jaco Klamer

Darique eet 
zelfstandig  
na negen jaar  
sondevoeding

De diëtist van Sherpa heeft een 
specifieke deskundigheid op 
het gebied van de zorg voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Ze is aangesloten bij 
het landelijk netwerk van 
diëtisten werkzaam in de 
verstandelijk gehandicaptenzorg. 

Actueel
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De rugzak

Ook bij Grand Cafe Bij Jooz is er veel veranderd de laatste tijd door 
het coronavirus. Gelukkig is het niet allemaal vervelend. De mede-
werkers van Bij Jooz zorgen nog steeds voor een heerlijke maaltijd 
die mensen, op bestelling, kunnen afhalen of als ze in de buurt  
wonen, thuis laten bezorgen. De maaltijden worden zo gewaar-

deerd, dat ze het Bij Jooz zelfs drukker hebben dan voorheen! “We zijn blij dat we de mensen in 
de buurt zo kunnen helpen”, zegt een van de medewerkers.

Op 23 september ondertekenden directeur Miluska Broekhuis (Landstede 
MBO), bestuurder Paul Willems (Amerpoort) en bestuurder Henk Kouwenho-
ven (Sherpa) een overeenkomst om de samenwerking met de opleiding ‘Goed 
voor elkaar’ te bekrachtigen. “Een dergelijke integratie van werk en leren is de 

beste manier om je het vak eigen te maken”, aldus de drie ondertekenaars. Landstede en Sherpa startten 2 jaar geleden 
samen ‘Goed voor Elkaar’. Amerpoort is hier nu bij aangesloten. ‘Goed voor Elkaar’ geeft leerlingen en zij-instromers 
zelf de regie over hun zorgopleiding, waardoor deze perfect aansluit bij waar ze als leerling in de gehandicaptenzorg 
tegenaan lopen. Wil jij ook werken en leren bij Sherpa? Ga dan nu naar www.werkenbijsherpa.nl!

Bij Jooz

Landstede, Amerpoort en Sherpa 
ondertekenen overeenkomst

Zoals elk jaar verkopen de cliënten van Bosgroep Pijnenburg van 1 tot en met 
24 december, 7 dagen per week, prachtige Nordmannen en Fijnsparren vanaf 
7,50 euro. Maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 17.30 uur. En op zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur. Op de parkeerplaats van de ijsbaan, aan De Geerenweg
16 in Baarn. Gratis thuisbezorgd in Baarn en omgeving.

Omdat de tijd en ontwikkelingen niet stilstaan werd het tijd om onze web-
site te vernieuwen. De website is ontstaan in samenwerking en met input van 
cliënten, vrijwilligers, vertegenwoordigers en medewerkers. Wij zijn trots op 
het resultaat. Een nieuwe website, gevuld met het laatste nieuws en prachtige 
nieuwe foto’s! Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op www.sherpa.org

Nieuwe website

Door de huidige maatregelen verzorgen de medewerkers van Sherpa Catering geen fees-
ten en partijen, maar bieden ze wel een warme maaltijdenservice aan. Dit kan al vanaf 
1 persoon. Ze bereiden verschillende soorten stamppotten, diverse pasta’s of gewoon 
aardappels met vlees en groenten. Ze leveren de maaltijden als eenpersoonsportie of als 
een gezinsmaaltijd. De maaltijden kun je zelf opwarmen. Ook is het nog steeds mogelijk om je lunch bij Sherpa Cate-
ring te bestellen. Zij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een webshop. Dus wil je een bestelling plaatsen 
of meer informatie? Kijk dan op www.sherpacatering.nl of mail naar catering@sherpa.org, of bel 035 - 53 95 222.

Directeur publieke gezondheid René Stumpel en voorzitter veiligheidsregio 
Pieter Broertjes brachten een bezoek aan de Evertas om te praten over de 
impact van corona op jongeren. Het was een fijn bezoek waarin de cliënten 
konden vertellen over hun ervaringen in het afgelopen half jaar.

Sherpa catering

De Evertas krijgt bezoek

Kerstbomenverkoop van 1 tot en met  24 december
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Met de Sherpa Wensboom, een speciale 
corona-editie  kwamen mooie wensen uit:

Mooie initiatieven van buitenaf: 
Maaltijden en bloemen

Naar de camping

Kerkdienst met Jan de Vries

Beeldbellen met digitaal maatje

Afdeling Vrije Tijd organiseerde veel activiteiten voor cliënten

Activiteiten tijdens corona
Een kleine greep uit de mooie en bijzondere momenten  
van de afgelopen maanden.

Sherpa Catering maakte video’s 
met lekkere recepten

Coronablues van Theo en Nico 
van Kunstcentrum Kijkoor

Terugkijken kan via Sherpa Topper YouTube kanaal: 
http://y2u.be/xFtu1hh_5H4

Video’s: Sherpa Topper Journaal, 
dansen en bewegen

We wensen  
iedereen  
een mooi  

én gezond 
2021 toe!
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