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Aandacht is
het nieuwe goud
Deze zin viel mij op toen we bezig waren met
dit nieuwe magazine. Voor mij betekent het:
aandacht is een waardevol goed, waar je zorg
vuldig mee omgaat. Je kan het omsmelten en in
een andere vorm gieten, maar in de basis blijft
het wat het is: waardevol.
In deze Aandacht laten we zien hoe mensen
dat bij Warande doen. Cliënten, bewoners,
vrijwilligers en medewerkers geven allemaal
hun eigen invulling aan aandacht. Vrijwilliger
Fred Koper brengt korte bezoekjes aan b
 ewoners.
Bewoners Arend van Buijtene en Annelies van
Driel trekken elke dag samen op. Mevrouw
Roeleveld is mantelzorger en vertelt over haar
ervaringen met Caren Zorgt.
Andere invulling en andere vorm, maar allemaal
aandacht. Ik vind het goud waard!

aandacht
Het magazine van Warande

Op de cover
Waar
Schutsmantel in Bilthoven
Lekker naar buiten
Marlies Dijkkamp neemt vaak
haar hond Humber mee naar
het werk. Als Humber uitgelaten
moet worden, maakt Marlies
daar meestal de gewoonte van
om dan meteen een bewoner
mee naar buiten te nemen.
Zo krijgt de bewoner wat meer
aandacht en wordt er meteen
met Humber gewandeld. Een
win-win situatie voor iedereen!
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Aandacht
Dat is de titel van ons nieuwe magazine voor medewerkers, vrijwilligers,
cliënten, naasten en relaties. Hierin vindt u interessante, leuke, persoonlijke
en soms ontroerende verhalen uit onze organisatie. Het kunnen v erhalen
zijn van iedereen die betrokken is bij onze cliënten. Bijvoorbeeld het
verhaal van een bewoner over zijn hobby of lievelingsgerecht, hoe een
bewoner en vrijwilliger een activiteit op een vestiging hebben beleefd of
een column van een medewerker over haar werkdag.

Meekijken
in het zorg
dossier met
Caren Zorgt
Samen
verzorgenden
en verpleegkundigen
opleiden
Jaargang 1 | nummer
1 | mei 2019

Wij Warande
Eind april is een speciale campagne gestart, gericht op onze medewerkers.
Zij hebben tijdens de lintjesregen allemaal een Warande-lintje ontvangen.
Zij zijn namelijk onze ambassadeurs. Samen werken en trots uitstralen. Daar
gaat het om. Deze campagne krijgt in de loop van het jaar verder vorm.
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ART I K EL

WA R A NDE W E R KT SAMEN

Het gaat om gedeelde
bevlogenheid
Samen verzorgenden en verpleegkundigen opleiden
Warande werkt al ruim tien jaar samen met MBO Utrecht om
verzorgenden en verpleegkundigen op te leiden. MBO Utrecht
doet dat met meer instellingen, maar Warande heeft één van de
grotere groepen studenten: ruim 100 helpenden, verzorgenden
en verpleegkundigen in opleiding. Eind mei is een nieuwe groep
gestart met ‘modulair leren’. Een vorm van hybride leren.

Drijfveer

Willem Gilsing is docent en onderwijsontwikkelaar
bij MBO Utrecht en werkt nauw samen met Marijke
de Kruijk en Els Straalman, praktijkopleiders van
Warande. Willem staat al bijna dertig jaar voor de
klas en is nog steeds enthousiast. ‘Het mooie van
opleiden is de ontwikkeling zien bij de studenten.
Dat is mijn drijfveer. Nu zie ik oud-leerlingen hier
rondlopen als werkbegeleider. De helft heb ik als
student voorbij zien komen. En ik ben nog net zo
gedreven om de mensen die starten als goede
verpleegkundigen af te leveren. En dat kan met
dit concept nog beter.’

Nieuwe manier

Dat concept is ‘modulair leren’, leren in blokken.
Studenten van verschillende niveaus zitten bij elkaar
in één groep. De scheiding tussen school (=leren)
en de praktijk (=werken) wordt minder scherp en
leren en werken gebeurt op school en in de p
 raktijk.
Daarnaast kiezen de studenten wanneer zij iets
willen leren. Het is gericht op de behoefte van de
student en dus flexibel. Bijvoorbeeld het leren van
een verpleegtechnische handeling: de student heeft
nu een cliënt met een katheter en wil dus graag nu
leren katheteriseren. De studenten doorlopen hun
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eigen route op hun eigen manier. Werkbegeleiders
op de afdelingen krijgen een meer coachende rol.
Ook Marijke is enthousiast over deze nieuwe manier
van leren, maar ze vindt het ook spannend. ‘Dat geldt
vooral voor de planning. Dat hebben we nog niet
helemaal helder, maar we gaan gewoon starten. Dat
vind ik heel positief. De theorie sluit zo veel beter aan
op de praktijk. Dit vraagt wel veel van onze werk
begeleiders op de afdelingen, maar ik geloof er in!’

een zorgsetting dan op school. En ik als docent kom
ook weer in de praktijk. Ik proef de sfeer. Daar moet
het gebeuren!’, vertelt Willem. Marijke: ‘En we willen
meer gebruik maken van de deskundigheid binnen
onze eigen organisatie. Denk dan aan gastlessen van
fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen.
Deze samenwerking komt de kwaliteit van zorg ten
goede en dus onze cliënt.’

Samen opleiden vormgeven

Volgens Willem en Marijke is het kenmerkend voor
de goede samenwerking dat deze nieuwe vorm van
leren juist hier begint. Het gaat om gedeelde bevlogenheid zegt Willem. ‘Warande heeft deze bevlogenheid ook. Dan kan je iets neer zetten met elkaar. We
moeten dit samen doen en dat gaat lukken.’ ‘Samen
studenten opleiden en met elkaar bedenken hoe
we dat het beste kunnen doen. Dit is nu een nieuwe
ontwikkeling, een mooiere samenwerking is er niet!
Samen opleiden vormgeven is fantastisch, iedereen
heeft er zin in en wij ook!’, vult Marijke aan.

Warande is eind mei gestart met
een nieuwe groep voor de opleiding verzorgende IG (niveau 3) en
verpleegkundige (niveau 4). Deze
groep leerlingen krijgt modulair
les. Dit betekent dat de lesstof
in blokken (modules) is gehakt
en zo aansluit bij wat de student
moet leren. Werkt de student op
dat moment op een somatische
afdeling, dan krijgt zij lesstof
gericht op die zorgvragen. Wat
ze leren, sluit zo beter aan op
het werk in de praktijk. En dat is
beter voor het totale leerproces.
Warande is één van de eerste
zorgorganisaties die start met
deze vorm van werken en leren in
samenwerking met MBO Utrecht.

Geïnteresseerd in een
opleiding bij Warande?
Kijk op www.werkenbij
warande.nl/werken-en-leren

voor alle informatie.

Gericht op praktijk en student

Warande en MBO Utrecht willen zo de studenten
meer praktijkgericht opleiden. En ook meer studentgericht: uitgaan van de mogelijkheden en behoeften
van de student, maar uiteraard wel binnen de kaders.
Dat vraagt goede afstemming rondom planning
en organisatie. En de student goed monitoren en
coachen, want de student is zelf eigenaar van de
opleiding. ‘Nu leren en oefenen we een aantal
vaardigheden met rollenspelen. Op deze plek (De
Loericker Stee-red.) kunnen we misschien ‘echte’
zorgvragers vragen om hierbij te helpen. Zoals bij
het afnemen van een intakegesprek of anamnese.
Degene met wie je dit gesprek dan oefent, antwoordt
werkelijkheidsgetrouw en praktijkgericht. Je leert
zo binnen de muren van de instelling. Je zit meer in
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C O LUM N

M IJ N FAVORIET

‘Het liefste ging ik op
vakantie met de motor
naar Duitsland’
Ruud Langezaal
Bestuurder Harry Finkenflügel

Elke dag is de
moeite waard
Met deze ‘Aandacht’ presenteren we ons als Warande aan
iedereen die zich betrokken voelt bij ons. We laten zien
wat er binnen Warande leeft. We vertellen verhalen over
alles wat het leven kleur geeft en hoe we betekenis geven
aan het leven. Vaak doen we dat vanuit de blik van de
bewoners maar ook vanuit de familieleden, de vrijwilligers
en de medewerkers. En dat altijd vanuit het idee dat elke
dag de moeite waard is.
Samen

Dat doen we met en voor de bewoners. Vaak kunnen
zij door hun beperkingen niet eenvoudig zelf de dingen
doen die ze graag willen doen en zijn ze afhankelijk van
anderen. Zij mogen rekenen op aandacht van familie,
vrijwilligers en medewerkers. Maar het idee dat elke
dag de moeite waard is, geldt natuurlijk net zo goed
voor de familieleden, vrijwilligers en medewerkers.
We weten heel goed dat dat niet altijd meevalt. Zorgen
voor iemand is mooi om te doen maar maakt ook
kwetsbaar. Soms willen we teveel; lopen we onszelf
en de ander voorbij. Dan worden de dagen lang en
zwaar en is van een goed leven of mooi werk nog maar
moeilijk sprake. Dan is het goed om je te realiseren dat
zorgen voor iemand altijd ‘samen’ is. De bewoner kan
het niet alleen, maar ook de partner, de dochter, de
zoon, de vrijwilliger en de medewerker niet. En ‘samen’
werkt alleen als we dat doen vanuit aandacht.
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Kleine dingen

En dan bedoel ik niet alleen aandacht voor de bewoner
maar aandacht voor elkaar. En dat zit vaak in kleine
dingen. Even vragen hoe het gaat. Niet alleen aan
de bewoner, maar ook aan het familielid of aan de
medewerker die het nu moeilijk heeft. Samen uit de
drukte stappen en even een gesprekje op de gang en
niet in de drukke huiskamer. Even samen een kop koffie
doen. Met deze eerste editie van ‘Aandacht’ laten we
zien hoe aandacht ons centrale thema is en hoe we
vanuit aandacht inhoud geven aan de zorg. Zodat we
samen blijven genieten van de schoonheid van het
alledaagse leven.

Ruud Langezaal bezoekt Sociëteit de Boulevard. ‘Ik kom
graag bij De Boulevard, want ik word lekker verwend door
de verzorgenden. Ik krijg hier ook mijn fysiotherapie zodat
ik beter met mijn rollator leer lopen’.
‘Toen ik 18 jaar was heb ik mijn rijbewijs gehaald. Ik heb
een Heinkel scooter gekocht waar ik met mijn verkering
vaak tochtjes mee ging maken. Na mijn trouwen kwam er
een auto. En in 1990 heb ik weer een motor gekocht. Het
liefste ging ik op vakantie met de motor naar Duitsland.
Altijd alleen, dat is het makkelijkst. Je ontmoet dan andere
mensen en je kan rijden wanneer je wilt. Ik heb in Duitsland
één keer uitgeprobeerd hoe hard de motor kon, hij kon wel
230 kilometer!
Nu ga ik op zaterdagen op stap met mijn oudste zoon.
Lekker rijden met de auto. Gewoon over kleine wegen.
We zijn bijna al heel Nederland door geweest.’
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I N T ERVI EW

S A M E N BIJ WA RAND E

Annelies van Driel, Arend van B
 uijtene en
Hellen Wooning over s
 amen bij Warande
Ze wonen allebei in Bovenwegen, afdeling Corneille. Een afdeling voor
mensen met lichamelijke beperkingen. Annelies van Driel zit in een
rolstoel en Arend van Buijtene maakt gebruik van een rollator. Elke dag
trekken ze, als het kan, samen op. Hellen Wooning werkt als verzorgende
op de afdeling. ‘Met Hellen is er altijd een goede sfeer’, vertelt Annelies
lachend. Hellen: ‘Annelies en Arend proberen nog midden in het leven
te staan. En dat ze zo’n goede klik hebben, komt misschien ook omdat
zij nog jong zijn.’
Buiten

Annelies heeft een aantal jaar geleden een
hersenbloeding gehad. Annelies was heel actief
en dat was van het ene op het andere moment
afgelopen vertelt Hellen. ‘En dan hier te wonen
met mensen van 80, dat is dan best moeilijk. De
aanspraak van Arend maakt de dag leuker.’ Arend
heeft een verminderde nierfunctie. Hiervoor gaat
hij naar het ziekenhuis om te dialyseren. ‘Hij gaat
drie keer per week ’s morgens naar het ziekenhuis.
Ik wacht dan op hem’, vult Annelies aan. Arend:
‘Het klikt heel goed tussen ons. We vinden het
beiden fijn om lekker buiten te zijn. Annelies trekt
mij mee naar buiten. Ik hou namelijk van buitenlucht. Vissen was mijn grote hobby. Helaas kan
dat niet meer…’ Annelies: ‘Dan gaan we er samen
op uit; naar brasserie de Hoffelijkheid of naar het
winkelcentrum vlakbij.’

Goede sfeer

‘Vrolijkheid is
aanstekelijk!’
8

Annelies woont nu ruim een jaar in Verpleeghotel
Bovenwegen. ‘Het gaat wel, ik woon liever thuis,
maar dat kan helaas niet.’ Ook Arend woont er
al meer dan een jaar en heeft het er prima naar
zijn zin. Dat heeft wel een tijdje geduurd voordat
hij zover was. ‘Eerst zat ik meer opgesloten op
mijn kamer. Ik luisterde muziek of keek televisie.
Dat heeft ongeveer een jaar geduurd. Ik ben ook
wel eens naar de herensoos geweest, maar dat
is niets voor mij. Annelies heeft me uit de sleur
gehaald’, legt Arend uit. Ook Hellen heeft daaraan
bijgedragen. ‘Met Hellen is er altijd een goede
sfeer. De manier waarop zij met ons omgaat.
Ik kom soms moeilijk uit m’n woorden. Dan helpt
het dat Hellen er makkelijk mee omgaat’, zegt
Annelies. ‘Ik probeer het altijd een beetje luchtig
te h
 ouden’, vult Hellen haar aan. En verder:
‘Misschien is Annelies ook beter gaan praten
door het contact met Arend.’

Muziek

Wat beide bewoners ook delen is hun liefde voor
muziek. Ze luisteren samen naar muziek, op de
radio naar het programma ‘Arbeidsvitaminen’.
Elke maand gaan zij samen naar ‘Muziek op maat’,
een activiteit in Bovenwegen. Annelies: ‘Alleen
onze muzieksmaak komt niet overeen: ik houd
namelijk van Franse chansons.’ ‘En ik houd meer
van rock ‘n’ roll, Elvis Presley, dat werk’, vult Arend
aan. ‘Dat is voor mij wat te oude muziek’, lacht
Annelies. Arend: ‘Muziek is heel belangrijk, muziek
is alles, heerlijk. Ik word er vrolijk van!’

Samen

Voor Hellen is de klik tussen Arend en Annelies
mooi om te zien en inspirerend voor haar werk.
‘Ik leef me in, in hun situatie. Ik probeer veel
geduld te hebben. Hoe zou ik behandeld willen
worden, als ik in deze situatie terecht zou komen?
Ik probeer heel goed afspraken na te komen, laten
zien hoe ver het ermee is en het gevoel geven dat
het goed komt.’ Annelies: ‘En dat merken we ook
heel goed, ze is erg betrokken.’ Arend: ‘En Hellen
is altijd vrolijk. Dat is erg belangrijk. Vrolijkheid
is aanstekelijk.’ Hellen: ‘Wat zij samen hebben is
gewoon gezellig en daar sluiten anderen graag
bij aan.’

Verpleeghotel Bovenwegen is de afgelopen
jaren ingrijpend gerenoveerd. Een hele
vleugel is verwijderd en er zijn twee lagen
met appartementen toegevoegd. De
centrale hal is een en al licht. Aangenaam
voor b
 ewoners en b
 ezoekers. Ook kinderdag–verblijf In de Rups heeft een nieuwe
plek gekregen op de begane grond. De
tuin rondom krijgt ook nog een nodige
metamorfose.
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AC H T ER GRO N D

Z O R G DO S S IE R & CA R E N ZORGT

Meekijken in
het zorgdossier
met Caren Zorgt
Caren Zorgt is een computerprogramma
(inclusief app) waarmee cliënten, familie of
naasten op een veilige manier mee kunnen
kijken in het zorgdossier. Caren Zorgt is bij
Warande een aanvulling op bestaande
communicatiekanalen. Per cliënt bekijken
we of Caren Zorgt meerwaarde biedt.
Waarom biedt Warande Caren Zorgt?

Warande vindt het belangrijk dat cliënten en/of naasten
betrokken zijn bij de dagelijkse zorgverlening. Daniëlle Lok,
verpleegkundige: ‘Familieleden kunnen we op een makkelijke manier meer betrekken. We stellen elkaar gerichte vragen
en bieden hulp. Bijvoorbeeld als we merken dat de kleding
van een cliënt gaat knellen. Familie denkt dan ‘hardop’ via
Caren Zorgt mee in oplossingen voor comfortabeler kleding.
Of wanneer een cliënt op bepaalde tijden onrustig wordt,
regelen we sneller met elkaar dat er op die tijden familie
is. Ander voordeel is dat mijn hele team kan reageren op
vragen. Hierdoor ervaren we nauwere samenwerking met
familieleden en collega’s. Iedereen is op de hoogte van wat
er speelt, niet alleen de eindverantwoordelijk verzorgende of
verpleegkundige.’

Wat vindt de mantelzorger?

Mevrouw Roeleveld is mantelzorger van een bewoonster van
De Loericker Stee. Zij gebruikt Caren Zorgt op haar mobiele
telefoon en tablet. Mevrouw Roeleveld: ’s Ochtends lees ik
hoe haar nacht was. In het begin werd ik er wel een beetje
zenuwachtig van als ik las dat ze onrustig was geweest.
Maar ik heb dit met de zorgmedewerkers besproken. Nu
gaan we de nachtelijke onrust van mijn tante samen met
een psycholoog proberen te verminderen. Ook als ik andere
dingen lees, is het makkelijker om dit met een zorgmedewerker te bespreken als ik op bezoek ga. Ik weet al wat het
probleem is en kan zo gerichter het gesprek in gaan. En
voor activiteiten is Caren Zorgt ook handig. Ik kan via de
ingebouwde kalender vragen of er iemand is die met mijn
tante naar de kerkdienst kan.’ >
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‘De dagelijkse info zorgt
er voor dat ik beter besef
wat de ouderdom met
mijn tante doet.’
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AC H T ER GRO N D

Best heftig

‘De info in Caren Zorgt was voor mij een eyeopener.
Wat doen ze veel voor mijn tante! Dat besefte ik niet
voordat Caren Zorgt er was. Toen zag ik haar alleen
overdag rustig in haar stoel zitten. Dan zou je kunnen
gaan denken dat het allemaal wel meevalt met tante.
Maar nu lees ik wat er overdag en ‘s nachts gebeurt.
Dat vond ik in het begin best heftig maar het is wel
de realiteit. De dagelijkse info die ook de problemen
weergeeft, zorgt er voor dat ik beter besef wat de
ouderdom met mijn tante doet. Ontkennen is dan
lastig. De confrontatie aangaan is even doorbijten
maar het heeft me snel veel gebracht. Ik spreek gerichter met de zorgmedewerkers. Als het nodig is, kan
ik ook mijn eigen verhaal kwijt. Ik heb een keer ander
gedrag bij mijn tante gemerkt wat me echt wat deed.
Dat heb ik toen rustig in Caren Zorgt beschreven.’

Meer rust

‘Caren Zorgt geeft me ook meer rust. Eerst kreeg
ik regelmatig telefoon van De Loericker Stee. Dan
schrok ik toch altijd even als ik het nummer zag. Maar
nu gaat alle niet-levensbedreigende info via Caren
Zorgt. Dat is erg prettig. Samen met mijn partner
hebben we een eigen zaak. En zijn veel op pad. Dan is
het fijn om even te kijken of er iets bijzonders is. Ik pak
mijn eigen moment op de dag hiervoor.’

‘Familieleden kunnen we
op een makkelijke manier
meer betrekken. We stellen
elkaar gerichte vragen en
bieden hulp.’
Daniëlle Lok, verpleegkundige

W IS T U DAT?

Bernadette Drenth, lid van de
Centrale Cliëntenraad van Warande
en mantelzorger: ‘Ik gebruik ook Caren
Zorgt. Ik sluit me aan bij de ervaring
van mevrouw Roeleveld. Wat ik wel
belangrijk vind is dat de r eactietijd
goed in de gaten wordt gehouden.
Liever niet langer dan een dag. Want
als mantelzorger voel ik me heel
betrokken en kijk ik dagelijks hoe het
gaat. En dat we de communicatiecirkel
goed met elkaar afronden. Berichtjes
als ‘Ok. Gaan we doen’ of ‘Is gedaan.’
zijn heel fijn voor mij als mantelzorger.’
www.carenzorgt.nl

Digivaardig in de zorg

wist
u?
dat

Warande doet mee met www.digivaardigindezorg.nl. Samen met 14
regionale organisaties in de ouderenzorg. We zien namelijk dat steeds
meer digitale toepassingen in de zorg extra vaardigheden van onze
medewerkers vragen. Digivaardigindezorg gaat medewerkers helpen
deze vaardigheden te vergroten. Het project is mogelijk gemaakt door
zorgkantoor Zilveren Kruis.

VAR
Warande heeft sinds februari van dit jaar een VAR: een verpleegkundigen- en verzorgendenadviesraad. Deze raad bestaat uit enthousiaste
verpleegkundigen en verzorgenden. De VAR heeft een adviesrol over
alles wat te maken heeft met de relatie tussen zorgverleners en cliënten.
Daarnaast is de VAR ook medeverantwoordelijk voor de verdere professionalisering van het vak van verzorgende en verpleegkundige.

Kennisplein Zorg
voor Beter
Het kennisplein Zorg voor Beter is er voor iedereen die in
de ouderenzorg of langdurige zorg werkt. Het plein geeft
uitgebreide informatie over meer dan 20 thema’s in de ouderenzorg,
zoals medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking, dementie en veranderingen in de langdurige zorg. Check www.zorgvoorbeter.nl

Goodhabitz
Ons opleidingenaanbod is dit jaar uitgebreid met ruim 100 e-learning
modules van Goodhabitz. De modules gaan bijvoorbeeld over persoonlijke
effectiviteit, computervaardigheden en productiviteit. En ze zijn zo opgebouwd dat medewerkers zelf kunnen bepalen hoe en wanneer zij willen leren.

Echte deuren
Acht voordeuren van appartementen bij De Loericker
Stee krijgen de uitstraling van een echte voordeur.
Een True Door is een persoonsgerichte oplossing voor
mensen met dementie of geheugenproblemen. Maar
ook voor bewoners die graag hun oude vertrouwde
voordeur terug willen zien. Een lid van de bewonersraad
heeft hiervoor een schenking gekregen van stichting
Mazzel in Houten.
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AC T I EF BI J WAR AN DE

V R IJ W IL L IG E R F R E D KOPER

ACTIEF BIJ WARANDE
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‘Je betekent
echt iets voor
de bewoners’
Elke woensdag gaat hij bij een aantal bewoners op
bezoek. ‘Een praatje, een ommetje, een luisterend
oor. Bij elke bewoner is het wat anders, dat maakt
het ook zo leuk.’
‘Toen ik het eerste gesprek had met Esther H
 erkhof
(coördinator vrijwilligers) schrok ik in eerste
instantie wel. Zeker toen er gesproken werd over
een contract. Maar nu ik dit werk doe, vind ik het
wel begrijpelijk. De mensen rekenen op je komst,
dus hoewel het vrijwillig is, wordt er wel op je
gerekend. Afzeggen doe je niet zomaar’.

Fred Koper is als vrijwilliger bij Wooncentrum
In de Dennen aan de slag gegaan. ‘Dit komt door
mijn vrouw, die de opleiding tot verpleegkundige
volgt bij Warande. De verhalen over bewoners die
zij thuis vertelde, spraken mij erg aan, dus ik dacht:
daar kan ik wat voor doen’.
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Dit soort kleine uitstapjes zijn voor de mensen zo
mooi. Deze bewoner is helemaal gek van trams en
treinen. Ik heb zelf ook wel wat met treinen. Om
dan samen door zo’n museum te lopen is gewoon
heel leuk’.
Fred komt vaak met zijn hond Cato, bewoners
vinden dat ook leuk. Als Cato er niet bij is, vragen
ze altijd waar ze is. Ik zou tegen iedereen w
 illen
zeggen die over vrijwilligerswerk nadenkt bij
Warande: sta ervoor open, ervaar het. Het brengt je
heel veel, je betekent echt iets voor de bewoners!

Fred en zijn vrouw hebben ook een uitstapje
met een bewoner naar het Spoorwegmuseum in
Utrecht gemaakt. ‘Hoe mooi is het om een bewoner die daar zo graag heen gaat, mee te nemen.

‘De mensen rekenen op
je komst, dus hoewel het
vrijwillig is, wordt er wel
op je gerekend.’
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WO EN SDAGO C H T EN D

Weven, een activiteit
waarbij je je rust moet
nemen
Als je op de derde etage van Huize Valckenbosch
de activiteitenruimte binnenloopt zie je direct de
weefgetouwen staan. Vrijwilliger Will Dommer
holt weeft al vanaf 1949.
‘Ik ben in 2003 bij Huize Valckenbosch gekomen als
vrijwilliger om te helpen bij het weven. Eerst moet
er bedacht worden wat men wil weven, dan wordt
de wol gekocht. Als dat gedaan is dan wordt het
weefgetouw opgespannen. Dit is een behoorlijke
klus. Het opspannen kost heel wat uren. Maar als
het dan zover is dan kan de bewoner gaan weven’.

Pieter van Helden woont al zo’n drie jaar in Huize
Valckenbosch. ‘Sinds twee jaar ben ik aan het
weven. Mijn eerste project was een sjaal voor mijn
vrouw, die hier vlakbij woont. Het mooie van het
weven vind ik de regelmatige handeling en natuurlijk het resultaat. Na de sjaal heb ik ook placemats,
een kussen en een tafelloper gemaakt.’
Wil vertelt dat een weefproject best veel tijd in
beslag neemt. De tafelloper duurde ongeveer een
jaar om te maken. Het nieuwe project van Pieter
van Helden wordt weer een tafelloper. ‘Deze ga ik
voor mijn vrouw maken. Je moet in het begin jezelf
dwingen om niet te snel te willen gaan. Je moet je
rust nemen. Voor mij is het genieten, de rust even
weg van beneden. Het is vergelijkbaar met even
rustig een kopje koffie drinken’.

www.warandeweb.nl

