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Wilco is Burgemeester van Theater Villa Faam

Ervaringsdeskundigen over corona-tijd

Diata en Michel vertellen over Sherpa Zorghuis



Annette Martinus is ervaringsdeskundige 
en vertelt erover.

1 Ik woon in Hilversum samen met 
mijn man Nars en hondjes.
In het dagelijks leven ga ik naar 
dagbesteding op het  
Jan Ligthartcentrum. 
Daarnaast ben ik erg actief in  
de medezeggenschap. 

Ambulante begeleiding is voor  
mij belangrijk.
Daardoor kan ik zo zelfstandig 
mogelijk leven. 
Ik heb wel een lichte beperking.
Maar ik ben vooral gewoon mens 
met behoeften en gevoelens. 

En ik wil mijn eigen keuzes maken 
en leven leiden. 

Gelijkwaardig samenwerken tussen 
cliënten en begeleiders zie ik als het 
‘nieuwe tijdperk’.
Daarvoor wil ik me ook graag 
inzetten als ervaringsdeskundige. 
Het is mooi als begeleiders nog 
meer begrijpen.
Wie wij zijn als cliënt. 
En begrijpen wat onze 
behoeften zijn. 
Ook hoop ik eraan bij te dragen  
dat andere cliënten meer voor 
zichzelf op komen.

Tekst: Inge van Lievenoogen 
Foto: Bettina Traas

“Ik wil mijn eigen “Ik wil mijn eigen 
keuzes maken”keuzes maken”

Wil jij ook ervaringsdeskundige worden? 
Neem dan contact op met de coach:
Inge van Lievenoogen: 06 - 38 38 09 37
Mail: i.vanlievenoogen@sherpa.org
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En hoe nu verder? Vertel het ons!
Er is nog steeds corona.
Sherpa gaat op zoek naar wat
er wel kan.
Waar word je blij van?
Hoe houd je het vol?
Wat kunnen we organiseren?
Denk met ons mee! 
 
Tekst: Inez de Vries 

Corona heeft veel veranderd.
Soms waren dit goede of nieuwe dingen.
Soms was het ook heel moeilijk. 
Ervaringsdeskundigen hadden
een gesprek hierover.
Ook begeleiders vertelden over deze tijd. 

Wat was goed?
De corona-tijd gaf een gevoel  
van saamhorigheid.
Een tijd van nieuwe 
dingen ontdekken.
Bijvoorbeeld nieuwe hobby’s.

Veel piekeren
Maar ook een tijd van piekeren en 
alleen zijn. 
Alles was anders. 
Ervaringsdeskundigen zeggen:  
“Veel is me afgenomen,  
dingen die ik wel zelf kan”. 
En, “we hebben niets te vertellen!”.
“We voelen ons meer gehandicapt 
dan ooit”.

Alles was anders
Geen bezoek, geen dagbesteding
of werk. 
Mensen die zich anders gedragen.
Dan is het soms moeilijk om niet 
somber te zijn.

 

Corona-tijdCorona-tijd

Bel of mail ons met je ideeën!
E: academie@sherpa.org 
W: sherpa.org/academie
T: 06 - 82 12 81 81



Diata en Michel wonen op de Vlie in Huizen.
In de zomer kregen zij allebei corona.
Thuis was het veel te warm op hun kamer.
Daarom gingen zij naar het Zorghuis.

Wat merkte je toen je corona had?
Michel: Ik vond het niet leuk dat ik 
naar het Zorghuis moest.
Ik had een heel klein beetje keelpijn. 
Een heel klein beetje maar.
Ik had geen koorts ofzo. 

En was het gezellig?
Diata: Ik heb gepuzzeld en  
spelletjes gespeeld. 
Ook ging ik beeldbellen met familie
Michel: Ik vierde mijn verjaardag  
in het Zorghuis! 
Er was dagbesteding en ik had  
via de computer contact met  
mijn huisgenoten.
Ook heb ik een filmpje gemaakt. 

Hoe heb je geslapen?
Diata: Het was even niet zo leuk om 
niet in mijn eigen bed te slapen.
Michel: We sliepen met zijn 3-en. 
Ik miste mijn eigen spullen en  
ook mijn huisgenoten heel erg.

En kon je wel lekker eten?
Diata: Ik vond het eten lekker.
Michel: Ja heerlijk! Bami, nasi, 
aardappeltjes, sperziebonen en 
pannenkoeken.
En met mijn verjaardag patatjes!

Tekst: Marissa Heeneman
Foto’s: Michel

Wil jij de filmpjes van Michel zien? 
Ga naar YouTube.com. 
En volg het kanaal Topper Sherpa!
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Wonen in het ZorghuisWonen in het Zorghuis  
  in de IJsselin de IJssel



4Ik heb nu mijn doel bereikt.
Ik woon helemaal zelfstandig met 
ambulante begeleiding.
Dat is voor mij een hele grote 
uitdaging.
Maar het is gelukt!
Ik ben daar heel trots op.

Ik heb nu een leuk huisje met een 
tuin.
En als kers op de taart …
Mijn contract op mijn werk is voor 
onbepaalde tijd verlengd.

Ik zou tegen je willen zeggen:
Wil je iets heel graag, maar vind 
je het spannend?
Dan moet je het gewoon doen!
Dan wordt het vanzelf minder eng. 
En valt het allemaal reuze mee.
Ook al duurt het misschien wel 
10 jaar zoals bij mij.

Tekst: Anneke Veening

Hoi, ik ben Jessica en ik ben 32 jaar.
Ik wil graag vertellen over de 
uitdagingen in mijn leven.
En hoe die zijn gegaan.

Toen ik 22 jaar was wilde ik 
zelfstandig gaan wonen.
Maar ik vond dat heel erg spannend.
Daarom ging ik naar 
een trainingshuis.
Ik vond het er leuk en leerde  
heel veel.

Ik wilde graag weer doorgroeien,
naar een woning met nog meer 
zelfstandigheid.

Je moet hetJe moet het  
gewoon doen!gewoon doen!



Monica: “Ik kan nog veel meer 
vertellen over Frans Bauer en mijn 
vriend Evert.” 

En Lida kon haar geluk niet op. 
Zij ging bellen met Jan Smit.
En samen met hem zingen. 
Elke dag moet Lida daar nog aan 
denken.

Iedereen moest het heel lang  
stil houden.
Dat was wel jammer en moeilijk.
Maar toen de uitzending er  
eindelijk was, werd er een lekkere 
taart bezorgd door Chantal.

Tekst: Anneke Veening

Chantal kwam met Donald werken 
op de Zuwestraat.
Er was ook een filmploeg mee.
Dat was spannend en leuk!
In oktober was de uitzending op TV.

Chantal Jansen was in Chantal Jansen was in 
maart op de Zuwestraat  maart op de Zuwestraat  

5 De cliënten vonden het heel leuk dat 
Chantal kwam werken. 
Ze vonden haar grappig en vertellen 
er graag over!

Peter: “Ik ging met Chantal 
wandelen naar de glasbak.
En praten over Ajax.
Freek: “Ik denk nog vaak terug  
aan het samen zingen en 
oefeningen doen.”

Margot was jarig en kreeg  
een cadeautje.
Jorg vertelde over zijn reizen  
en sport.
En Monica wil nog wel een keer 
koken met Chantal.



Want hoe kon Inger herkennen 
waar zij moest oversteken? 
Samen verfden ze een pijl op de weg. 
Nu is dit geen probleem meer.

Certificaat behaald
Inger fietst nu zelfstandig naar 
Kijkoor en weer naar huis. 
Daarom is er een feestje gevierd 
op het Zwin. 
Ze was erg trots op haar certificaat.
Inger, je bent een topper!
 
Tekst: Inez de Vries

Zelfstandig naar je werk
Inger: “Ik ging altijd met een busje 
naar mijn werk.
Maar ik wilde graag op de fiets
naar mijn werk. 
Dan hoef ik niet meer te wachten
op het busje.
Dat vond ik soms best een beetje 
moeilijk.” 

Oefenen
Inger is gaan oefenen met  
de vrijwilliger.
Oversteken bij het kruispunt was 
best wel moeilijk. 
De moeder van Inger had een  
goed idee. 

Inger woont op het Zwin in Baarn.
En werkt bij Kijkoor in Eemnes.
Inger heeft haar certificaat behaald.
Nu fietst ze zelf naar haar werk!
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Inger gaat nuInger gaat nu    
op de fietsop de fiets



Wilco is benoemd tot burgemeester van 
Theater Villa Faam.
Waarom? Nou… Wilco is al langer dan 25 jaar acteur!
Wilco is nu 56 jaar.
Dus hij speelt al meer dan de helft van  
zijn leven toneel.

7 Voorstellingen
Wilco speelde in heel veel voorstellingen:
In 1992 speelde hij de schoonmaker in
‘Ja zuster nee zuster’. 
Hij speelde de strenge veldwachter 
Bromsnor in Swiebertje.
En vorig jaar speelde hij een wilde 
bosjesmens op het Vuurol Festival.
Dat is in het bos bij Lage Vuursche. 

Lievelingsrol
En natuurlijk zijn rol in ‘Romeo & Julia  
– What’s in a swipe?’ 
Maar zijn lievelingsrol is toch wel de 
hoofdrol in ‘Tem de koning!’ 
Daar speelt hij de koning die helemaal  
niets mag.

Burgemeester
Wilco heeft als acteur vele harten geraakt!
Het is heel bijzonder hoe Wilco nog steeds
zo goed toneel kan spelen.
Daarom is hij Burgemeester van Villa Faam!

Tekst: Hanneke Snoek en Annelien Pabon

Burgemeester vanBurgemeester van
Theater Villa FaamTheater Villa Faam



Burgemeester vanBurgemeester van
Theater Villa FaamTheater Villa Faam

Op de Zonnewijzer is het bijna winter.
Cliënten hebben slingers van gedroogde 
sinaasappels gemaakt. 

8Wat heb je nodig:
•  2 grote sinaasappels
• bakplaat
• bakpapier
• keukenmes
• snijplank
• touw

Zo maak je het:
• Snijd 2 sinaasappels in dunne schijfjes.
•  Leg de sinaasappel-schijfjes op het bakblik met bakpapier.
•  Zet het bakblik in het midden van de oven op 120 graden. 
•  Het duurt wel 4 uur voordat de schijfjes droog zijn.
• Maak een gaatje in de sinaasappelschijfjes.
• Rijg het touw door de gaatjes van de sinaasappels.
•  Je kunt ook herfstbladeren en andere dingen  

er tussen hangen.

Je kunt van de winter-slingers ook een mobiel maken.
Gebruik hiervoor een krans met mos.

Succes!

Winter-slinger metWinter-slinger met
gedroogde  gedroogde  
sinaasappelsinaasappel



Training ‘geld tellen’ bij Super Speciaal
Als je werkt in de supermarkt dan help je klanten en vul je de vakken.
Je kan ook achter de kassa werken. 
Cliënten van Super Speciaal in Hilversum wilden 
dit graag zelfstandig doen.
Zij vroegen Sherpa Academie om hulp. 
Ze volgen nu een training en tellen samen geld,  
maken werkbladen en spelen rollenspellen.
En dan zijn ze klaar voor de echte klanten. 
Veel succes allemaal!

Wil jij iets leren 
Neem dan contact op met de Sherpa Academie 06 - 82 12 81 81. 
Of kijk op www.sherpa.org/academie
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De rugzakDe rugzak

Youngsters is verhuisd  
naar de Zonnewijzer
Van de zomer is Youngsters naar de 
Zonnewijzer verhuisd. 
Hier werden we hartelijk ontvangen  
met bloemen en lekkere koekjes. 
Wat een verwennerij!
Elke woensdag gaan we op zoek naar  
een leuke werk- of stageplek. 
De leerlingen ontdekken hun talenten. 
We gaan op werkbezoek bij een 
zorgboerderij, bij Sherpa Houtwerk 
en nog veel meer.  

Ken je Youngsters nog niet? 
Neem dan snel contact met ons op. 
Dan vertellen we erover. 
Y@sherpa.org of 06 - 49 44 68 55.
academie@sherpa.org of 06 - 82 12 81 81.

Special media awards
Michel was genomineerd 
als Beste Nieuwkomer bij 
de Special Media Awards. 
Vorige maand was de 
uitreiking en Michel 
heeft een prijs gewonnen.
Hij is super blij met zijn 
prijs. Goed gedaan Michel! 

Wil je meer zien van Michel? 
Abonneer je dan op het  
Sherpa Topper YouTube kanaal.
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Feest voor de Evertas
De cliënten van de Evertas 
hadden zin in een feestje.
Afdeling Vrije Tijd heeft dit met 
veel plezier georganiseerd! 
Eerst gingen we zelf pizza’s 
versieren en bakken. 
We maakten de kamer gezellig 
met kaarsverlichting en muziek. 
De pizza’s waren heerlijk!
Toen barstte het feest echt los 
en heeft iedereen gedanst en 
meegezongen. 
Het was een gezellige avond! 

Willen jullie ook een uitje, 
speciaal voor jullie woning? 
Neem contact op met de 
afdeling Vrije Tijd. 
Evenementen@sherpa.org of 
06 - 10 13 93 24. 
Of neem een kijkje op 
www.sherpa.org/vrijetijd

De fiets van Peter
Dit is Peter. Hij woont op de Utrechtseweg 
en wil wat vertellen over zijn fiets. 
“Ik haal veel voldoening uit mijn fiets. 
Ik gebruik deze niet vaak om te fietsen, 
maar wel voor andere dingen. 
Ik poets elke dag mijn fiets! 
Ja, elke dag! 

Als het te koud is, zit ik op mijn kamer en 
poets ik een fietsbandje. 
Naast het poetsen probeer ik ook stickers 
te plakken en zoveel mogelijk fietsbellen 
aan mijn fiets te hangen.
En dan moet ik natuurlijk de verlichting 
niet vergeten. 
Dus er moeten ook fietslampen bij.  
 
Cool is mijn fiets hè!”
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