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Hét warenhuis voor
elektrische mobiliteit

Alle grote merken
onder één dak

Profiteer van ons
inkoopvoordeel!

PROFITEER VAN 
HOGE KORTINGEN BIJ MANGO!

Mango Mobility is dé specialist in elektrische mobiliteit. Naast het grootste assortiment 
scoot-mobielen van Nederland, vindt u bij Mango Haarlem ook elektrische fi etsen, 

elektrische scooters, e-steps en e-cars/e-brommobielen.

TIGER 4
Snel én stabiel
• Verstelbare armleuningen,

stoel en stuurkolom
• Rijdt op fi etssnelheid
• Voorzien van luxe

achtervering
• Snelheid tot 17 km/u,

bereik tot 50 km

BIRO
Snel én stabiel
• 100% elektrisch
• Geen rijbewijs nodig
• Uitneembaar accupack
• Parkeren waar u

maar wilt!

van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

vanaf €  9.518,-

LUGGIE

CITYCAR A50

Ideaal voor op reis

Ideale boodschappenauto

• Lichtste vouwscoot-
 mobiel ter wereld
• In drie eenvoudige

stappen in te klappen

• Beschikt over veel
(laad)ruimte

• Snelheid tot 25 km/u,
bereik tot 60 km

van € 2.350,- 

voor €  1.699,-

van € 11.995,- 

voor €  9.995,-
KOM VRIJBLIJVEND EEN PROEFRIT MAKEN!

MANGO 
PECHHULPPAS 24/7 SCOOTMOBIELSERVICE

MANGO MOBILITY HAARLEM 
Eysinkweg 71 (ingang Ford Ardea), 2014 SB  Haarlem

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Bent u niet in de gelegenheid om naar de winkel te komen? Dat is geen probleem. 
Onze mobiliteitsadviseur komt ook graag bij u thuis!

Bel 023 20 50 116 voor het maken van een vrijblijvende afspraak.
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Altijd doorgaan
Dat is de rode draad in veel verhalen in dit 
nieuwe Reinalda Magazine. Die drang om door 
te gaan zien we terug bij bewoners, vrijwilligers 
en medewerkers.

Bij mij thuis op het toilet hangt een 
tekst van de schrijver Paulo Coelho. 
Als je bedenkt wat er allemaal mis 
kan gaan in je eigen leven en dat van 
degenen die je lief zijn, zo schrijft hij, 
is het bijzonder dat mensen altijd weer 
doorgaan met leven. Soms omdat 
het moet, soms omdat we er zin in 
hebben. 

Dat zie ik ook binnen Zorggroep 
Reinalda. Neem bijvoorbeeld bewoner 

Marion Smit, die twee transplantatielongen kreeg. “Ik krijg een 
tweede leven”, zegt zij, nu ze is opgeknapt en weer op zichzelf 
kan wonen. Meestal zien we het omgekeerde; mensen komen na 
een rijk leven bij ons binnen, om hier te blijven. Bij ons bouwen ze 
een tweede leven op, of soms een derde of vierde leven. De één 
zegt: ik vind het hier leuk, want ik was thuis best eenzaam. De an-
der zegt: dit is geen verrijking van mijn leven. Maar toch proberen 
ook die bewoners er het beste van te maken.

Ook onze vrijwilligers gaan altijd door, net als onze medewerkers. 
Dat zagen we ook deze zomer. In de zorg is de zomer vaak een 
ingewikkelde periode, in verband met alle vakanties. Maar we 
hebben echt samen 
gekeken: hoe kunnen 
we elkaar helpen 
binnen de verschil-
lende zorgteams? En 
dus ging de zorg deze 
zomer heel goed door, voor al onze bewoners en cliënten. Omdat 
we het samen hebben gedaan. Omdat we ons samen verantwoor-
delijk voelden. En, vrij naar Paulo Coelho, hopelijk ook omdat we 
er zin in hadden. 

Carolien Koning,
bestuurder Zorggroep Reinalda 

“Bij ons bouwen ze 
een tweede leven op”
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Gezellig onder de parasol
Naomi van Norden (38) werkt als dagbestedingscoach in 
het Polderhuis en Reinaldahuis, waar ze bij Rummikub 
meestal verliest…

Mijn werk “Ik werk twee dagen 
in de week in het Polderhuis en 
één dag in het Reinaldahuis. Bij 
de dagbesteding begeleid en leid 
ik groepen, maar ook individueel. 
De meeste affiniteit heb ik met 
bewegen, zoals gym of zitdansen. 
Binnen Reinalda doen we veel aan 
bewegen; goed voor het lichaam 
én het humeur. Ook doen we 
creatieve dingen of spelletjes als 
Rummikub.”

Bij Reinalda sinds… “Drie jaar. Dit 
werk doe ik al twintig jaar; eerst bij 
Sint Jacob en kort bij Zorgbalans 
in Hillegom. Toen ik de vacature 
bij Reinalda zag, dacht ik meteen: 
daar moet ik wezen! Ik woon zelf 
ook in Haarlem. Ik hoop hier nog ja-
ren met veel bezieling te werken.”

Typisch Reinalda “Het voelt hier 
als een warm bad. De sfeer in  
het team en het contact met de 
bewoners en cliënten is heel fijn.  
En omdat het een kleine organi-
satie is, zijn de lijnen kort. Ik weet 
precies wie ik waarvoor moet 
hebben.”

Typisch Naomi “Positief en 
enthousiast. En laagdrempelig; 
mensen komen snel naar me toe.” 

Leukste aan mijn werk “Het 
contact met de cliënten en bewo-
ners – en dat ik hun echt een goede 
dag kan bezorgen. Als ik mensen 
enthousiast zie meedoen, krijg ik 
echt een boost.”

Minder leuke kant “Je maakt soms 
verdrietige dingen mee. Bij dit werk 
weet je dat mensen overlijden. Dan 
is het slikken en weer doorgaan. 
Maar na al die jaren ben ik daar 
beter tegen bestand.” 

Favoriete plek “De tuin bij het  
Polderhuis. Een heerlijke zonnige 
plek, waar we een eigen bank-
je met plantenbakken hebben 
gemaakt. Hier doen we soms ook 
activiteiten. Gezellig onder de  
parasol, met limonade erbij.”

Blij naar huis “Soms heeft iemand 
geen zin, of een cliënt komt ver-
drietig binnen. Dan is het mooi als 
ze met een goed gevoel weggaan 
bij de dagbesteding. Als de mensen 
blij zijn, ben ik blij.” 

Mooi contact “Met mevrouw 
Moolhuijsen, die inmiddels helaas 
is overleden, klikte het meteen. 
Ze breide sokjes en slaapzakjes 
voor zwangere collega’s en kletste 
veel. Een echte pittige en gezellige 
Amsterdamse dame.”

Naast het werk “Ik houd van spin-
nen in de sportschool en steppen 
in de buitenlucht. En Quincy, onze 
9-jarige dochter, is het pareltje in 
mijn leven. Met mijn partner en 
dochter gaan we ook graag op 
wintersport.” 

Wil altijd nog… “Het noorderlicht 
bewonderen. Het lijkt me fantas-
tisch om dat natuurverschijnsel een 
keer met eigen ogen te aanschou-
wen. Wij gaan al graag op vakantie 
naar Scandinavië, maar zo ver 
noordelijk zijn we tot nu toe nog 
nooit geweest. Dus dat wil ik nog 
graag een keer doen.”

Motto “Pluk de dag. Dat is wat ik 
steeds meer hoor van bewoners en 
cliënten. Sommigen vertellen me 
hun verhaal, soms met veel ziekte 
en ellende. En dan zeggen ze:  
‘Naomi, pluk de dag, geniet maar 
van het leven.’ Dus dat probeer ik 
elke dag te doen.” •
 

“Bewoners 
zeggen me:  
pluk de dag”

Aan het woord
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Tijd voor taart

In het Reinaldahuis is er soms reden voor een feestje. 

Zo was het echtpaar Van Duren onlangs zestig 

jaar getrouwd. En Marion Smit? Die heeft na een 

longtransplantatie een tweede leven gekregen.  

“Ik leef weer. Ik heb weer lucht!”

Bewoners voorgesteld
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Tweede 
leven
Marion Smit (59): “Door ernstige 
COPD kwam ik in januari 2017 in 
het Reinaldahuis terecht. Vreselijk 
dat ik mijn huisje in Parkwijk moest 
opzeggen, maar het ging echt niet 
meer. Ik had nog maar 10 pro-
cent longcapaciteit en zat aan de 
zuurstof. Ik woog op een gegeven 
moment nog maar 47 kilo en leefde 
op morfine. Ik kon niets meer.  
De kerst zou ik niet halen; er lag al 
een euthanasieverklaring klaar.  
Op een donderdagavond besprak 
ik met mijn zoon: ik ga dood. Ik heb 
er vrede mee. Tot ik de volgende 
ochtend om half zeven ineens werd 
gebeld. Het ziekenhuis in Gronin-
gen, waar ik al drieënhalf jaar op de 
transplantatielijst stond, had twee 
nieuwe longen voor me. Diezelfde 
dag, vrijdag 24 november, ben 
ik getransplanteerd. Binnen drie 
weken was ik weer thuis en het 
gaat – even afkloppen – heel goed. 
Ik heb wel allerlei klachten, maar 
die neem ik voor lief. Want ik leef 
weer. Ik heb weer lucht! Ik kan 
weer praten. Eten. Zelf de deur uit. 
Wandelen, zonder met een zuur-
stoffles te slepen. Ik word hier in 
het Reinaldahuis perfect verzorgd 
en ga twee keer in de week naar 
de fysiotherapeut. En dankzij het 
Servicebureau kom ik in aanmer-
king voor een aanleunwoning, nu ik 
weer voor mezelf kan zorgen. Als ik 
straks mijn eigen stekkie heb? Dan 
ga ik vrijwilligerswerk doen, hier op 
de afdeling waar ik nu woon. En ik 
heb een brommertje gekocht. Ga ik 
lekker met m’n zus brommeren.” 
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Echte 
liefde
Dora (86) en Gerrit (85) van Duren 
vierden 12 juli hun zestigjarig 
huwelijk. Gezellig in de huiskamer, 
met koffie, taart en muziek. 
“We hebben elkaar leren kennen 
op een avondje van de toneelclub 
in Lijnden”, vertelt mevrouw Van 
Duren. “Na afloop zei hij: ‘Mag ik 
jouw fiets naar huis brengen?’  
En ik zat op die fiets. Dus daar 
gingen we, van Lijnden naar Vijfhui-
zen.” Vijf jaar hadden ze verkering. 
Een mooie tijd. “We zaten vaak aan 
de slootkant pinda’s te eten. De 
doppen gooiden we in het water”, 
vertelt zij. “Of we aten druiven die 
we kochten in de kas verderop”, 
vult hij aan. In 1958 trouwde het 
stel, dat een dochter en een zoon 
kreeg. “Meer keuze was er niet”, 
knipoogt mevrouw Van Duren. 
Jarenlang woonden ze aan de 
landelijke Vijfhuizerweg, tussen 
de varkens, kalkoenen, kippen, 
konijnen en geiten. Echte buiten-
mensen, altijd bezig.  
“Schuren bouwen, dakkapellen, 
een tuinhuisje; ik deed alles zelf”, 
aldus meneer Van Duren. Sinds hun 
huis moest wijken voor de uitbrei-
ding van Schiphol woonden ze 
samen in een seniorenwoning. Tot 
hij vorig jaar na een herseninfarct 
in een verpleeghuis belandde. Zij 
bleef alleen thuis achter. “Gelukkig 
konden we met z’n tweeën hier in 
het Reinaldahuis terecht.”  
Tot slot nog even terug naar die 
toneelavond in 1953. Was het liefde 
op het eerste gezicht? “Een beetje 
wel”, besluit mevrouw Van Duren. 
“Hij was een knappe vent hoor.  
Nu nog trouwens.” •
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Teamwork

Een grote steun

Wie is wie?

Links: Desiree Spijkers (50), zorgcoördinator Thuiszorg Team Groen
Midden: Wim Mul (58), zwager en mantelzorger
Rechts: Marian Meurs (63), cliënt De Roos
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Stel: u woont zelfstandig, maar heeft extra 
zorg en ondersteuning nodig. Moet u dan naar 
een verpleeghuis? Nee, weet Marian Meurs nu.

Al drie jaar woont mevrouw 
Meurs – we mogen haar  

Marian noemen – zelfstandig in  
De Roos. “Ik woon hier prima. Ik 
heb meer contacten dan waar ik 
eerst woonde.” Wim Mul, haar 
zwager en mantelzorger, knikt. 
“In De Roos woont ze zelfstandig, 
maar wel in een soort van woon-
gemeenschap. Met alle zorg die ze 
nodig heeft.”
Na operaties aan hart en benen nam 
haar zorgvraag onlangs flink toe. “Ik 
was bang dat ik hier niet meer kon 
blijven wonen”, aldus Marian.
“Wim vroeg aan ons: wat kunnen 
jullie als Reinalda betekenen?”, vult 
zorgcoördinator Desiree Spijkers 
aan. “Als iemand meer zorg nodig 
heeft, hoeft dat niet te betekenen 
dat de volgende stap het verpleeg-
huis is. Ieder mens is uniek, dus we 
kijken per cliënt wat er nodig is. Dat 
hebben we ook voor Marian ge-
daan, in nauw overleg met Marian 
zelf en haar familie. Hoe kunnen we 
haar ondersteunen om hier veilig 
en zelfstandig te blijven wonen?” 

Kleinschalig en persoonlijk
De oplossing voor Marian bleek 
het VPT. Oftewel: Volledig Pak-
ket Thuis. “Daarbij krijgt ze alle 
geplande en ongeplande zorg en 
begeleiding die ze ook in het ver-
pleeghuis bieden”, vertelt Desiree. 
“Denk bijvoorbeeld aan maaltijden, 
huishoudelijke hulp, alarmopvol-
ging, hulp bij wassen, douchen en 
aankleden, toezicht op medicatie 
en dagbesteding.”
Wim: “Ervoor had Marian ook 
allerlei ondersteuning, maar dan 
van verschillende aanbieders. 
Nu nemen we het hele pakket af 

bij Reinalda en dat bevalt goed. 
Waarom zouden we het nodeloos 
ingewikkeld maken? De zorg in 
Nederland is goed geregeld, maar 
al complex genoeg.”
Desiree: “Doordat Marian cognitief 
minder sterk is, is goede structuur 
extra belangrijk. We zijn continu in 
gesprek met Marian en de familie. 
Wim knikt. “Het is heel kleinschalig 
en persoonlijk, met korte lijnen. 
Als er iets is, kan ik Desiree altijd 
bellen.”
“Laatst zei ik tegen Desiree: is mijn 
nieuwe alarm er nog niet? Ze zei: ik 
ga wel even bellen. Toen was het zo 
voor elkaar”, aldus Marian. “Ik krijg 
heel veel hulp van Desiree.”
“We doen het met het hele team 
hè”, glimlacht de zorgcoördinator. 
“Het is trouwens niet de bedoeling 
dat we alles overnemen. Marian 
doet wat ze zelf kan.”

Hart luchten
De belangrijkste vraag: is Marian 
tevreden? “Ja, ik hoop hier zo 
lang mogelijk te blijven wonen. 

Ze helpen me met van alles. Met 
aankleden, wassen, ontbijt maken. 
En de dagbesteding is heel leuk; ik 
doe overal aan mee. Bingo, gym, 
schilderen, spelletjes. Laatst zijn 
we nog naar Volendam geweest.”
“Binnen het VPT is veel aandacht 
voor welzijn”, vervolgt Desiree. “Als 
Marian benauwd is dan brengen we 
haar naar de dagbesteding. En zit 
ze niet lekker in haar vel? Dan ma-
ken we tijd voor een gesprek. Het is 
belangrijk om je hart te luchten.”
Dat kan Marian ook bij haar zwa-
ger. “Elke avond om half zeven bel 
ik met Wim, als hij in de auto zit. 
Dan nemen we de dag door. Laatst 
was ik over mijn toeren, toen kwam 
hij meteen langs. Wim is mijn grote 
steun. Hij is er altijd voor me, sa-
men met mijn zus Ellen.”
“Wim en Ellen zijn zo nauw betrok-
ken dat ze hier elke dag waren”, 
vertelt Desiree. “Nu is dat niet 
meer nodig, omdat we samen heb-
ben gezorgd dat Marian hier veilig 
kan blijven wonen in haar eigen 
omgeving, met de juiste zorg.”
Wim: “Hoe vaker je er bent als 
mantelzorger, hoe groter de afhan-
kelijkheid. Het is ook goed dat Ma-
rian haar eigen leven heeft, en wij 
het onze.” En dan gaat hij er weer 
vandoor, op naar kantoor. “Fijne 
dag! Ik spreek je vanavond weer.”
Marian knikt. “Half zeven.” •

Het VPT iets voor u?
Woont u in het Polderhuis, Reinaldahuis, 
Roomolen of De Roos? En heeft u meer 
zorg en ondersteuning nodig, om 
zelfstandig en veilig in uw eigen huis 
te kunnen blijven wonen? Ga dan in 
gesprek met uw contactpersoon binnen 
Zorggroep Reinalda of neem contact op 
met het Servicebureau via 023-533 81 06 
(werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur). 
Zij kunnen u meer vertellen over het 
Volledig Pakket Thuis.

“Ik wil hier 
zo lang mogelijk 
blijven wonen”
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“Bij dit werk moet je 
flexibel zijn”



Reinalda Magazine | 11

Van de kelder  
tot het dak
“Dit werk is zo divers. Van het ontstoppen van een toilet tot het 
controleren van het ketelhuis.” Een middag op pad met Aad Hogervorst 
van de technische dienst. “Zo mevrouw Hulst, uw schilderij hangt weer.”

Met grote passen gaat hij door 
het Reinaldahuis. De 60- 

jarige Aad – grijze krullen, twee 
meter lang – is op weg naar de 
kelder. Het domein van de tech-
nische dienst (TD). De werkplaats 
puilt uit met schroeven. Moeren. 
Snoeren. Boormachines. Slijptol-
len. Ontstoppers in vijf maten. Alles 
wat er nodig is voor de klussen in 
en rond het Reinaldahuis. “Soms 
zitten we hier in de kelder te knut-
selen”, vertelt Aad. “Dan doen we 
bijvoorbeeld een aanpassing aan 
een rolstoel, op verzoek van de 
ergotherapie.” Voor nu staat er een 
ander klusje op de agenda: de con-
trole van het noodaggregaat op het 
dak. “Dat doen we eens per maand. 
Want we doen ook veel preventieve 
klussen”, legt Aad uit. “Dit werk is 
zo divers. Van het ontstoppen van 
een toilet tot het controleren van 
het ketelhuis. Een toilet ontstop-
pen is minder leuk, maar ook dat 
hoort erbij. Daar maak je mensen 
gelukkig mee.”

Nieuwe carrière
Op het dak, met uitzicht over 
Haarlem, start Aad het noodaggre-
gaat op. “Dit apparaat zorgt dat 

bij een stroomstoring de liften en 
telefooncentrale blijven werken.” 
Voor hij de meterstanden kan con-
troleren, moet het aggregaat eerst 
een kwartier draaien. Ondertussen 
vertelt Aad hoe hij in het Reinalda-
huis is beland. “Ik werk hier pas drie 
jaar. Hiervoor heb ik 32 jaar met 
veel plezier bij KPN gewerkt. Maar 
helaas verviel mijn functie als sys-
teembeheerder. Mijn werk wordt 
nu gedaan door goedkope krachten 
uit India.”
Twee jaar zat Aad, die de LTS en 
MTS heeft gevolgd, zonder werk. 
Zijn zoektocht naar een nieuwe 
baan combineerde hij met vrijwilli-
gerswerk in Noordwijkerhout. “Eén 
dag in de week gaf ik computerles 
aan mensen met een beperking. En 
één ochtend in de week reed ik hen 
als chauffeur door de Bollenstreek.”
De zorgsector, waarin ook zijn 
vrouw als verzorgende werkt, beviel 
hem goed. “Toen ik deze vacature 
zag, dacht ik: dat wil ik. Voorheen 
was ik vooral met mijn hoofd bezig, 
nu wilde ik ook meer met mijn han-
den doen. Al moet je je hoofd er 
absoluut bij houden. Bij een storing 
kan er van alles aan de hand zijn.”
Aad kijkt op zijn horloge. Het 

Tijd voor een klusje op het dak. Bij 
het noodaggregaat noteert Aad de 
meterstanden. “En even genieten van 
het uitzicht.”

Dagje meelopen
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kwartier is om. Het aggregaat kan 
uit, waarna hij alle meterstanden 
noteert. Geen lekkage, het oliepeil 
is in orde. “We zijn weer voor een 
maand klaar.”

Koffie en chocola
De volgende stop: het apparte-
ment van mevrouw Hulst. Daar 
moeten twee schilderijen worden 
opgehangen die te zwaar zijn voor 
de schilderijrail: één boven de bank 
(zie foto) en één in de slaapkamer.  
Terwijl Aad de stofzuiger haalt – 
“We laten het natuurlijk netjes 
achter”   – vertelt mevrouw Hulst 
over het schilderij in haar slaapka-
mer. “Het viel laatst midden in de 
nacht met een knal van de muur. 
Mooi schilderij hè? Een vriend 
van mij heeft het in 1952 geschil-
derd in Australië, waar ik zes jaar 
heb gewoond. Ik ben er erg aan 
gehecht. Ik ben blij dat het straks 
weer hangt.”

Een kapotte lamp op de rolstoel is snel gemaakt. “Je bent een redder in nood”, 
aldus een dankbare meneer Van Rijn.

We horen een boor, een stofzuiger, 
en Aad is klaar. “Zo mevrouw Hulst, 
uw schilderij hangt weer.”
“Hartstikke goed, heel hartelijk 
bedankt. Wil je nog koffie? Of een 
chocolaatje? Hier, neem er drie.”
“Als ik overal aanneem wat ik aan-
geboden krijg, ga ik kogeltjerond 
naar huis”, lacht Aad. “Bedankt 

voor het aanbod, mevrouw Hulst, 
maar we moeten weer door.”
Mevrouw Hulst knikt. “Ja, je zal wel 
veel te doen hebben. Het is ook een 
groot gebouw.”

Flexibel zijn
Dan krijgt meneer Van Rijn een 
bezoekje. “Ik heb veertig jaar in de 
bouw gewerkt. Toen nog op houten 

“Grote klussen 
doen we samen”

steigers, met een baaltje cement 
van vijftig kilo op je nekkie”, vertelt 
hij, terwijl Aad bezig is het lampje 
op zijn rolstoel te maken. 
“Dan stelt dit niets voor hè, een 
schroefje vastdraaien”, aldus Aad. 
“Maar hij zit vast hoor, meneer Van 
Rijn. U kunt weer veilig rondrijden.”
Dan krijgt de TD een melding tus-
sendoor: in één van de zorgposten 
lekt een airco. “Bij dit werk moet je 
flexibel zijn. Er kan altijd een sto-
ring of lekkage tussendoor komen”, 
zegt Aad. “Vaak kunnen we het zelf 
oplossen. En anders schakelen we 
een ander bedrijf in. Niet te lang 
zelf lopen knoeien.” Bij de airco ziet 
hij al snel: dit moet een gespeciali-
seerd bedrijf oplossen. Een belletje 
later is de reparatie-afspraak ge-
maakt. Ook weer geregeld.

Klusjesbriefjes
Op weg naar de volgende klus 
loopt Aad – vader van drie volwas-
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Een team met een 
strik erom
In de werkplaats van de technische 
dienst hangt een fleurige kaart, vol 
bedankjes. “TD, jullie zijn toppers! 
Bedankt voor het vele werk en de 
fijne samenwerking”, staat er. En: 
“Een team zijn jullie, met een grote 
strik erom.” Aad glimt. “Leuk toch? 
Die kregen we van de dames van 
de BOPZ-afdeling. Ze wilden ons 
graag een keer bedanken. Ook 
bij de bewoners merken we de 
dankbaarheid. Ze vinden het altijd 
fijn als we langskomen. En het is 
niet: naar binnen rennen, klusje 
doen en hup, weer weg. Ook al 
hebben we niet veel tijd, een  
praatje maken kan altijd.”

Aad en zijn collega Loek Scholte knappen 
samen een appartement op (boven). Hun 
derde collega van de technische dienst, 
Ferry Hunting, is vandaag vrij.

“Zeg maar waar u ’m hebben wil. Hier? 
Of hoger, lager?”, vraagt Aad. “Nee hoor, 
zo hangt ie prima”, antwoordt mevrouw 
Hulst (rechts).

sen kinderen, het eerste kleinkind 
op komst – even langs de receptie. 
“Daar leggen zorgmedewerkers 
briefjes voor ons neer. Een paar 
keer per dag kijken we wat er 
gedaan moet worden. Als er een 
verstopping of lekkage is, dan wor-
den we trouwens meteen gebeld.” 
Dit keer ligt er één briefje: of de TD 
een luxaflex kan ophangen in een 
aanleunwoning. “We doen ook het 
gebouwbeheer voor de aanleun-
woningen. En tegen betaling doen 
we ook klusjes voor bewoners van 
de aanleunwoningen, zoals een 
lamp ophangen. Bewoners die lid 
zijn van de klussendienst bereke-
nen we een lager tarief.”
Langs de sjoelende en kaartende 
bewoners, die hij gedag zwaait,  
gaat Aad weer met grote stap-
pen richting de lift. Op weg naar 
de eerste etage, waar van twee 
voormalige revalidatiekamers één 
appartement is gemaakt. Collega 
Loek is bezig de schilderijrail op te 
hangen. “Grote klussen doen we 

samen”, zegt Loek vanaf de ladder. 
“Bijvoorbeeld het opknappen van 
deze appartementen. Of als er 
gesjouwd moet worden.”
Aad: “Zo houden we elkaar heel.”

Dankbaar werk
Loek werkt inmiddels twaalf jaar 
bij Reinalda. “Dit werk is technisch 
veeleisend. Je moet bijvoorbeeld 
weten hoe de luchtbehandelings-
kasten werken, maar ook de airco 
of brandbeveiliging.”
“Je moet van alles wat weten”, vult 
Aad aan.
Loek: “Wij ondersteunen de zorg-
medewerkers, zodat zij zo goed en 
veilig mogelijk hun werk kunnen 
doen. En waar mogelijk staan we 
de bewoners bij.” 
Het middagje meelopen eindigt 
waar we begonnen: in de kelder. 
Even de administratie bijwerken 
en dan zit het er weer op voor 
vandaag. Met een tevreden gevoel 
gaat Aad op huis aan. “Dit is heel 
dankbaar werk.” •
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Van padvinder 
tot ingenieur
Rustig – en met af en toe een glimlach – vertelt Franklin 
Breeveld over zijn leven. En over zijn grote liefde.

Franklin Breeveld werd 94 jaar 
geleden geboren in Parama-

ribo. “We waren thuis met drie 
broers, die allemaal bij de pad-
vinderij zaten. Op mijn twaalfde 
overleed mijn vader, waarna mijn 
moeder hard voor ons heeft ge-
werkt. Kiezen op elkaar en door-
ploeteren.” 
Daar in Paramaribo ontmoette hij 
zijn grote liefde Ursula, op 4-jarige 

leeftijd. “Dat mocht nog geen ver-
kering heten”, lacht hij. “We zaten 
nog maar op de fröbelschool.”  
Na een jarenlange vriendschap 
sloeg de vonk op latere leeftijd 
over. “We waren 31 toen we 
trouwden. Inmiddels hadden we al 
wat kinderen.” Met een schalkse 
glimlach: “Dat ging aan de lopen-
de band. We hebben vijf kinderen 
gekregen. Eén is scheikundig inge-
nieur, twee zijn medici, één werkt 
in het onderwijs en de jongste is 
muziekleraar.”

De wereld over
Hard werken en hard studeren, dat 
heeft hij altijd gedaan. Na de mulo 
in Paramaribo volgde een opleiding 
tot machinist op Curaçao. “Ook heb 
ik een tijd gevaren en gewerkt in 
een fabriek op Curaçao.” Twee keer 
vertrok hij voor een opleiding naar 

Nederland. “Toen de eerste Neder-
landse beurzen werden uitgegeven 
zei mijn vrouw: probeer er eentje 
te krijgen. En dat lukte. De eerste 
keer heb ik een MTS-opleiding 
in Amsterdam gevolgd. Daarna 
moest ik op stel en sprong terug 
naar Suriname, om mee te werken 
aan de opbouw van het land.” 
Als jonge veertiger kwam hij naar 
Delft om weg- en waterbouw te 
studeren. Hij wijst naar zijn goed 
gevulde boekenkast, op de tweede 
verdieping van het Reinaldahuis. 
“Mooie studie hoor!” Als ingenieur 
werkte hij onder meer in Suriname, 
Curaçao en Nederland. Ook ging hij 
als adviseur naar landen als Duits-
land, Honduras en Thailand. “Ik heb 
altijd met veel plezier gewerkt”, 
aldus meneer Breeveld, die al meer 
dan vijftig jaar vrijmetselaar is. 

Palmentuin
Vanwege studie en werk overzee 
moesten Franklin en zijn Ursula 
elkaar soms langere tijd missen. 

“Maar we hadden continu contact 
met elkaar. We hadden een heel 
sterke band.” Drie jaar geleden 
kwamen ze vanuit de Bijlmer naar 
het Reinaldahuis. Daar vierden ze 
hun 65-jarig huwelijk, samen met 
hun vijf kinderen, zestien kleinkin-
deren en vier achterkleinkinderen. 
“We kregen nog felicitaties van de 
koning en koningin. Bijzonder?  
Nou en of.” Helaas is zijn vrouw 
vorig jaar overleden. Hij pakt een 
foto erbij, samen in de palmentuin 
in Paramaribo. Een liefdevolle glim-
lach glijdt over zijn gezicht.  
“Een mooie tijd.” •
 

Mijn leven

“We hadden een 
heel sterke band”
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De kracht van muziek
Hoort u in het Reinaldahuis de klanken van een trekharmonica? Grote 
kans dat u Marjon Diependaal-Van Duren hoort. “Ik speel al jarenlang in 
verzorgingshuizen van Sint Jacob, samen met een trekzak-vriend. Sinds 
mijn ouders (het echtpaar Van Duren, zie pagina 7) in het Reinaldahuis 
wonen, spelen we ook hier. Vooral oud-Hollandse liedjes zijn populair, 
zoals het zeemanslied Aan het strand, stil en verlaten.” Muziek doet wat 
met de bewoners, vertelt Marjon, die als mantelzorger haar ouders om 
de dag bezoekt. “Als de muziek begint, zie je bewoners opleven. Zo was 
er een mevrouw in een ligrolstoel, die niet aanspreekbaar was. Maar 
met haar benen bewoog ze mee op de maat van de muziek. Mooi om  
te zien. Ik geniet ook als mensen spontaan beginnen te dansen.” •

Portret

“Oud-Hollandse 
liedjes zijn populair”



16 | Reinalda Magazine

Een 
gouden 

team
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“Sorry hoor, ik word even 
emotioneel.” Halverwege 

het gesprek over hun vrijwilligers-
werk schiet Marja ineens vol. 
“Waarom ik dit werk doe?”, zegt 
ze met tranen in haar ogen. “Deze 
mensen hebben altijd hard gewerkt 
voor ons. Ze hebben ook recht op 
een mooi leven, op aandacht. Dat 
is het mooie van Reinalda; het is 
hier heel sociaal. Je wordt echt als 
mens behandeld. Daar dragen de 
vrijwilligers dik aan bij.”
Dat geldt ook zeker voor de 64-jari-
ge Marja en haar man Richard (63). 
“Ik ben hier al zestien jaar vrijwilli-
ger”, vertelt Marja. “Twee tantes, 
mijn oudste zuster en mijn schoon-
moeder hebben in het Reinaldahuis 
gezeten. Ik kwam er vaak en ben 
eigenlijk nooit meer weggegaan.” 
Richard haakte vier jaar geleden 
aan. “Mijn moeder woonde hier en 
ik dacht: als ik er toch ben, dan help 
ik even. Voor ik het wist vroegen ze 
of ik vaste kracht wilde worden.”

Advocaatje met slagroom
Marja: “Op dinsdag- en vrijdagoch-
tend help ik bij de afdeling Plato. 
Als ik op de afdeling kom zet ik 
meteen de radio aan, gaan we met 
z’n allen lekker zingen. Of soms zeg 
ik tegen de verpleging: ga jij maar 
de medicijnen regelen, dan ga ik 
met de mensen een krantje lezen. 
Die meiden lopen al keihard.” 
Op woensdag gaat Marja als vast 
maatje op pad met een bewoner en 
op vrijdagmiddag helpt ze bij het 
zitdansen. 
Het echtpaar heeft ook een paar 
gezamenlijke klussen. Richard: 
“We helpen om het weekend bij 
muziekoptredens en elke woens-

dag bij de filmavond. We vullen 
elkaar echt aan. Marja haalt de 
mensen, ik zet de stoelen, tafels en 
het scherm klaar. Vooraf zet ik een 
lekker Nederlands muziekje op, dat 
vinden de mensen leuk. En in de 
pauze krijgen ze limonade of een 
advocaatje met slagroom.”
“Dan zeg ik: niet te veel zuipen hè, 
dan breng ik je niet naar boven”, 
schatert Marja, die veel bewoners 
kent uit de Amsterdamse Buurt 
waar ze is geboren en getogen. 
“Laatst pakte een mevrouw die ik 
twee dagen niet had gezien mijn 
hand. ‘Ik ben zo blij dat je er bent’, 
zei ze. Dat maakt toch je hele dag 
goed?”

Altijd doorgaan
Marja en Richard. Zij de drukke,  
met humor en recht voor z’n 
raap. Hij de rustige, praktisch en 
betrouwbaar op de achtergrond. 
Samen vormen ze een gouden 
team. “We regelen samen ook de 
wensboom, waarbij we wensen van 
bewoners laten uitkomen”, aldus 
Richard. “De ene keer nemen we 
iemand mee naar het graf van zijn 

of haar ouders. En laatst wilde een 
meneer graag zwemmen. Toen 
hebben we gevraagd of er iemand 
van revalidatie mee wilde.”
Het echtpaar heeft goed contact 
met de zorgmedewerkers en de 
andere vrijwilligers. “Laatst mocht 
ik twee dagen niet tillen. Dan 
zeggen andere vrijwilligers meteen: 
‘Joh, wij zetten die stoelen wel 
klaar.’ Iedereen helpt elkaar”, aldus 
Richard, die wegens rugklachten is 
afgekeurd na een werkleven in de 
bouw, bij de NZH en KLM. “Na alle 
operaties en afkeuringen heeft hij 
ook nog twee hartaanvallen gehad. 
Maar gewoon doorgaan hè?”, zegt 
Marja.
Is dat tekenend voor de Walevelds? 
Marja, zelf afgekeurd wegens 
artrose en reuma, knikt. “Altijd 
doorgaan.”

Naar het park
En als ze in het weekend even 
niets hebben? Marja: “Dan zoeken 
we twee bewoners uit die weinig 
bezoek krijgen of die nooit buiten 
komen. Daar gaan we dan lekker 
mee naar het Reinaldapark, een 
pannenkoekje eten. Wat moeten 
we anders doen? De hele dag thuis 
op de bank zitten? Nee hoor, laat 
ons maar lekker wat doen”, zegt 
Marja. “Ik werk hier 25 uur per 
week, Richard zo’n veertien uur.”
“Nog even en we wonen hier”, vult 
Richard aan.
Vanaf het terras van het Reinalda-
huis wijst Marja naar de aanleun-
woningen. “Nou, ik zou later wel in 
zo’n appartementje willen wonen 
hoor.”
Maar zover is het nog niet. En hup, 
daar gaan ze weer. De taak roept. •

“Laat ons maar 
lekker wat doen”

Interview

Samen werken Marja en Richard Waleveld bijna veertig 
uur in de week als vrijwilliger in het Reinaldahuis. 
“Nog even en we wonen hier.”
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Meer begrip
Hoe is het om een beperking te hebben? 
Dankzij een speciale training kunnen 
medewerkers dat nu zelf ervaren. 

Het idee van de training is simpel: als medewerker 
van Zorggroep Reinalda verander je voor een paar 

uur in een bewoner, met de nodige beperkingen. “Ik was 
een dame van 93 jaar met een halfzijdige verlamming 
en afasie als gevolg van een hersenbloeding”, vertelt 
Marinda Perkins, teamleider van afdeling Erasmus/Mul-
tatuli. “Ik zat in een rolstoel, had een katheter en kon 
moeilijk praten. Ook was ik slechtziend. Daarvoor droeg 
ik een bril met kleine gaatjes. Heel onprettig.” 
De hele middag bleef Marinda in haar rol; bij het 
wandelen, eten, spelletje doen. “Ik wist niet wat me 
overkwam. Op een gegeven moment was ik het ergens 
niet mee eens, maar door de afasie kon ik niet uit mijn 
woorden komen. De verpleging, die ook in haar rol zat, 
nam de tijd niet om naar me te luisteren. Daardoor 
werd ik steeds bozer. Op een gegeven moment wilde 
de verpleging me met een lepel appelmoes een pilletje 
geven – een Tic Tac – om rustiger te worden. Maar dat 

heb ik uitgespuugd. Ik kon me zo goed de frustratie 
voorstellen die bewoners soms hebben.”
Al 35 jaar werkt Marinda in de zorg. “Maar toch was het 
bijzonder om zelf te ervaren hoe het is om een beper-
king te hebben. Ik heb nu nog meer begrip voor onze 
bewoners. Ook neem ik nu bewuster de tijd om even 
met een bewoner te zitten en te bespreken: wat speelt 
er echt? Als iemand voelt ‘er wordt naar mij geluisterd’ 
kan dat zijn of haar hele dag goedmaken.” 

Prikkels en geluiden
De training, onder de naam de Participatiekliniek, is in-
middels drie keer gegeven binnen Zorggroep  Reinalda. 
“Vanaf 2019 gaan we de training regelmatig aanbieden, 

“We kunnen ons meer 
inleven en betere zorg 
leveren”

als startworkshop voor alle nieuwe medewerkers. Dus 
bijvoorbeeld ook voor nieuwe collega’s bij de adminis-
tratie”, aldus Loes Baars, één van de initiatiefnemers. 
Inspiratie voor de training deed ze op in de Participa-
tiekliniek in het Brabantse Megen. Samen met twintig 
Reinalda- collega’s verbleef ze hier 24 uur. “Bij aankomst 
kregen we bij de ‘mankementenbalie’ onze beperkin-
gen. Zo doen we dat ook bij onze eigen training.” 
Loes, zorgcoördinator en verpleegkundige, kroop in de 
huid van een 94-jarige bewoonster. “Door een CVA be-
woog ik moeilijk. Om dat te simuleren kreeg ik gewicht-
jes aan mijn armen en benen en een rollator. Ik was na 
twee uur al bekaf, maar onze bewoners hebben dit dag 
in, dag uit. Door dat zelf te ervaren kunnen we ons meer 
inleven en betere zorg leveren. We zijn al goed bezig, 
maar het kan beter. Daar draagt deze training aan bij.”
Sinds de training doet Loes een aantal dingen anders. 
“Bij slechthorende bewoners klop ik voortaan, in plaats 
van aan te bellen. In Brabant werd nagebootst hoe naar 
dat klinkt met een gehoorapparaat. Ook ben ik me er 
nog meer van bewust om bewoners in het gesprek te 
betrekken en om niet van bovenaf tegen ze te praten.  
Ik heb zelf kunnen ervaren hoe vervelend dat is. En ik 
heb meer begrip gekregen wat er achter gedrag kan 
zitten. Op de PG-afdeling zijn mensen soms agressief. 
Misschien komt dat wel door te veel prikkels en gelui-
den in de huiskamer.” •

Marinda Perkins (links) en Loes Baars met een ‘doos vol 
mankementen’.

Zo doen we dat
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Stichting ABC Reinalda

Telefoon 085 - 877 17 00
administratie@stichtingABCreinalda.nl

Ondersteuning bij 
beheer financiën 
huishoudelijke hulp

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.

Herenweg 92 Heemstede
Eksterlaan 104 Haarlem
Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl

samen met u, luisterend, betrokken, 
stijlvol, voor iedereen, al dan niet verzekerd
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UW OPTICIEN AAN HUIS
tel: 072 - 572 03 28

• gratis oogmetingen
• keuze uit 200 monturen vanaf € 39,-

In het Reinaldahuis:
13 november en 5 januari van 10.00 tot 10.45 uur 

kamer 0.69

Huisoptiek STOLWIJK

Ledikant Jasper
Compleet met elektrische 
lattenbodem en pocketveer matras 
Dreamer 90 x 200

van € 898,- voor  € 595,-
Leverbaar in 4 kleuren. 
Voor bewoners van het 
Reinaldahuis wordt dit 
GRATIS bezorgd en 
gemonteerd

Goodnight Slaapkamers
Woonboulevard Cruquius  •  Spaarneweg 18  •  023-5293984  •  www.goodnight.nl



Vrijwilliger  
Marja Waleveld

“Bewoners hebben recht 
op een mooi leven”

Samen 
zijn wij 
Reinalda
Bewoners, vrijwilligers, medewerkers, 
leerlingen, stagiaires, familieleden.
Iedereen die betrokken is bij Zorggroep 
Reinalda, samen zijn wij Reinalda.
Onze persoonlijke verhalen leest u drie 
keer per jaar in Reinalda Magazine.

Het volgende nummer verschijnt rond december

Dagbestedingscoach  
Naomi van Norden

“Het voelt hier  
als een warm bad”

Bewoner  
Marion Smit

“Ik word in het Reinaldahuis 
perfect verzorgd”


