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LENTENUMMER 2013 
 

Ter introductie 
 

Vier jaar geleden hebben bewoners van 

het Vegetarisch Woonpark gekozen voor 

de titel: “de Regenboog”. De bijdragen 

worden grotendeels geleverd door de  

bewoners van het Vegetarisch Woonpark 

en Felixoord. 

Elke bijdrage heeft zijn eigen kwaliteit. 

Meermalen vertellen lezers ons hoe ze 

genieten van de artikelen, die de veelsoor-

tige kleuren weergeven in elke regenboog. 

De artikelen van Theunis Limonard over 

kruiden in de kruidentuin hebben hier  

altijd onderdeel van uitgemaakt.  

Theunis heeft na vele jaren lid te zijn  

geweest van de redactie te kennen  

gegeven om persoonlijke redenen terug te  

willen treden. Binnen de redactie hebben 

we hem bedankt voor zijn jarenlange  

inzet.  

Maar hij heeft beloofd zijn “kruidige  

artikelen” te willen blijven leveren. En 

daar zijn we heel blij mee!  

 

We hebben Marlies Assendorp bereid  

gevonden de redactie te komen verster-

ken. We heten haar hierbij van harte  

welkom! 

Om praktische redenen gaat de Regen-

boog voortaan vier keer per jaar uitko-

men. Als lezer, abonnee of donateur hoeft 

u niets te missen, want elk nummer zal 

voortaan uit 16 pagina‘s bestaan. 

Naar we hopen voor velen een goede reden 

om reikhalzend uit te blijven kijken naar 

een volgend nummer! 

 

Tekening: Marlies Assendorp 
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Kruidentuin (9) 
Theunis Limonard 

 
Onze verwantschap met kruiden. 

 
Als we het hebben over apen en met name over 
chimpansees, dan zullen vandaag de dag de 
meesten het er wel mee eens zijn dat we nauw 
verwant zijn. We kunnen in hun gedrag veel van 
ons eigen gedrag herkennen. En dat geldt niet 
alleen voor apen maar ook voor veel hogere 
dieren als paarden, honden olifanten, enz. Ze 
lijken veel op ons en hebben dezelfde lichaams-
functies. Met lagere dieren zoals vliegen, spin-
nen of kreeften wordt het iets moeilijker, die 
staan wat verder van ons af en met die voelen 
we ons minder sterk verwant. Als echter een 
kwajongen een spin zijn poten uittrekt vinden de 
meeste mensen dat toch wel wreed en gevoel-
loos gedrag; immers, dat beest kan ook lijden!  
 
Maar met het maltraiteren van planten hebben 

we minder moeite. Die 
hebben immers geen ge-
voel! Of dat laatste waar is, 
is een interessante vraag, 
waarop we het antwoord 
eigenlijk niet goed weten. 
Gevoel heeft te maken met 
waarneming, iets kunnen 
voelen en daarop reage-
ren. Interessant, want dat 
kunnen planten wel dege-
lijk. Een sprekend voor-

beeld daarvan is het kruidje-roer-me-niet  
(Mimosa pudica). 
De vraag dringt zich op of planten ook kunnen 
lijden. Als je een door watergebrek verwelkende 

plant ziet ga je denken 
dat zij dorst lijdt. Ze ziet 
er zo zielig uit, je krijgt 
gelijk medelijden en 
geeft haar water. Dat 
laatste is heel nobel 
gedrag, maar is er zielig 
uitzien hetzelfde als 
lijden? Het is daarbij de 
vraag hoe wij het woord 
lijden uitleggen. Bedoel-
de plant lijdt ongetwijfeld 
vocht tekort, maar of zij 
dat ook als lijden  

ervaart? Dezelfde vraag doet zich trouwens voor 
bij lagere diersoorten. Maar planten verschillen 
van dieren in het ontbreken van zenuwen en 
hersenen en dus is het misschien een ander 
soort bewustzijn dan dat van ons. 

Buiten kijf staat in ieder 
geval dat planten levende 
wezens zijn, net als de 
dieren en dat we zelfs een 
gemeenschappelijke 
voorouder hebben waar-
van zowel planten als  
dieren allemaal afstam-
men. Veel van ons men-
selijk DNA komt dan ook 
voor in planten. We zijn 
verre familie van elkaar 
met veel gemeenschappelijke eigenschappen. 
Bovendien kunnen we niet zonder elkaar, hoe-
wel planten ons dieren beter kunnen missen dan 
omgekeerd. Het leven draait op zonne-energie, 
maar de groene planten zijn daarbij de zonne-
panelen welke die energie voor ons opvangen 
en gebruiken voor het omzetten van CO2 + water 
in suikers en zuurstof. Ons leven zou zonder die 
beide producten volstrekt onmogelijk zijn. Niet 
alleen dat, maar zonder planten zouden we bo-
vendien geen voedsel hebben (vegetariër of 
niet). Het is mij als vegetariër dikwijls voor de 
voeten geworpen, maar je eet toch wel planten? 
Dat zijn toch ook levende wezens? Het enige 
antwoord dat ik kan geven is dat ik niet anders 
kan, net als een tijger die het ook niet helpen 
kan dat hij wel gedwongen is andere dieren te 
verslinden. Maar het dwingt je wel tot eerbied, 
ontzag en dankbaarheid jegens de plant. We 
zijn nog altijd totaal afhankelijk van planten en 
met name als vegetariërs mogen we ons daar-
van wel wat beter bewust zijn. 
Er zijn vooral in de laatste 
twee decennia nogal wat 
nieuwe onderzoeksresulta-
ten gepubliceerd over het 
vermogen van planten om 
allerlei zaken in hun om-
geving waar te waarnemen 
en daarop te reageren. 
Mede in reactie daarop is 
er ook weer nieuwe stof 
voor een herziening van 
onze visie op het wezen 
van planten. Zo is er bijvoorbeeld het rapport 
van de ethische commissie van de Zwitserse 
republiek (2008) over de waardigheid van plan-
ten, het boek van Matthew Hall over “Plants as 
Persons” (2012) en het boek van prof.  
Chamovitz over zintuiglijke waarnemingen door 
planten (2012). 
 
Misschien kunnen we in een volgend artikel 
daarop wat dieper ingaan evenals op de daar-
aan verbonden ethische aspecten. 
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Brief aan de Koningin 

 

Lieve afscheidnemende Koningin Beatrix 

 

Ontroerend vond ik de uitzending waarin u 

aankondigde, dat U na 33 jaren de “Kroon” 

gaat overdragen aan Willem Alexander. 

Dat Willem Alexander en Maxima het 

prima gaan voortzetten, daarvan ben ik 

overtuigd. Zij  

zullen Uw “goede voorbeeld” met enthousi-

asme volgen!  

U hebt het echt fantastisch gedaan! Pre-

mier Rutte noemde U zeer terecht “het 

Icoon van Nederland” en zo zie ik het ook! 

Voor zeer veel Nederlanders was U “het 

voorbeeld”. In prettige en vrolijke momenten 

bleef U overeind. Maar…in zeer trieste 

momenten, waarin U uiteraard zéér ver-

drietig was, hebt U zich zeer eervol van 

Uw taak gekweten. 

In de jaren “70 had ik het “genoegen”U  

éénmaal te ontmoeten in de Lage Vuursche 

op Drakenstein. De 

Heer en Mevrouw 

Van der Velden wa-

ren een week met 

vakantie en ik mocht 

zijn plaats innemen 

om u te kappen.  

 

Dit was een zeer prettige ontmoeting van 

twee toen nog jonge vrouwen, die beiden op 

latere leeftijd zeer op de proef werden ge-

steld. Maar… we zijn beiden overeind ge-

bleven! 

Ik wens U met heel mijn hart nog vele 

mooie, rustige en artistieke jaren toe! 

 

Hanneke Schilt-van Midden. 

Woonzorg.nl 
Ed Harms, Woonconsulent 

 
Sinds januari 2013 ziet Woon-
zorg er op zijn vernieuwde 
website anders uit. Zie: 
www.woonzorg.nl . Veel bewo-
ners op het Vegetarisch Woon-
park en in Felixoord hebben 
geen computer. Dit is de reden 
waarom hier iets over wordt 
vermeld. 
 

Als corporatie wil Woonzorg allereerst een  
mensenbedrijf zijn en daarna pas een vastgoed-
bedrijf. Doel van Woonzorg is mensen een veili-
ge en prettige woon- en leefomgeving te geven, 
waarin ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun 
leven kunnen blijven voeren. Woonzorg onder-
steunt dat senioren lang zelfstandig in hun  
woningen kunnen blijven wonen; ons diensten-
pakket helpt hen daarbij. 
In onze vernieuwde website geeft Woonzorg 
aan trots te zijn op wat we doen. Behalve de 
startpagina zijn er verbeteringen aangebracht in 
de wijze waarop beschikbare woningen worden 
getoond op de “Ik Zoek” pagina ‘s. Er is een 
Kaartweergave toegevoegd met daarop het aan-
tal beschikbare woningen per woonplaats of alle 
wooncomplexen per woonplaats, afhankelijk van 
de manier waarop men zoekt. (Het Vegetarisch 
Woonpark staat hier helaas nog niet op). 
 
De komende jaren zal de vraag groeien naar 
goede seniorenwoningen, die zijn aangevuld 
met zorg en diensten. Terwijl de vraag naar  
seniorenwoningen in de huursector de komende 
jaren door de vergrijzing verder zal toenemen, is 
het overheidsbeleid op het ogenblik erop gericht 
de corporatiesector terug te dringen. Vanaf 2014 
zullen corporaties mee moeten betalen aan de 
huurtoeslag.  
Veel corporaties lijden onder de slechte  
woningmarkt. Zij kunnen daardoor geen bezit 
meer verkopen om middelen vrij te maken voor 
renovatie en nieuwbouw. Al deze ontwikkelingen 
doen een aanslag op de investeringsmogelijk-
heden van corporaties. 
 
Op onze website kunt u lezen dat we nog steeds 
trots zijn op wat we doen. We spannen ons in 
om een antwoord te blijven bieden op de vraag 
van senioren naar goede woongelegenheden, 
waardoor wij kunnen blijven participeren in de 
maatschappij. Daar staan wij voor. 
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Nieuws bewonersvereniging 

Joke Pronk, voorzitter 

Lieve mensen, 
We leven op het moment dat ik dit 
schrijf in een wonderschone witte  
wereld, en het is niet eens glad. Fijn 
om niet in de ellenlange files te hoeven staan. 
Boffen we toch weer mee. 
 

Inmiddels hebben we  
afscheid genomen van 
Kees Voorham als ma-
nager van het Vegeta-
risch 
Wooncentrum. Een 
spetterend afscheid 
mag ik wel zeggen. 
Een avond waarop we 
als bewoners elkaar 
hebben laten zien waar 
we nu staan met de 
sfeer in ons woonpark, 

en hoever we zijn gekomen met Kees Voorham 
als primus inter paris.  
Hij was een van ons en stond nooit boven ons. 
Zo hebben wij dat gevoeld, inclusief Kees. En zo 
was het ook. 
 
Zoals gezegd: het was een geweldige avond, 
waaraan iedereen die daartoe in staat was 
zijn medewerking heeft gegeven: koken, organi-
seren, musiceren, sketches opvoeren, 
logistiek: wat een talent hebben we hier wonen.  
 
De hele avond was één groot hoogtepunt. 
Dat is de reden dat ik er niet iets in het bijzonder 
uit wil lichten.  
Er was zelfs een gelegenheidskoor gevormd, 
dat niet onverdienstelijk zong, van smartlap tot 
middeleeuwse muziek en een heus “woonpark 
Ommershof” lied.  
Iedereen zette zijn beste beentje voor, zodat de 
hele avond liep als een trein. 
 

Er is nog heel wat over nagepraat, en er is al 
vraag naar “voor welke gelegenheid kunnen 
we weer zoʼn avond organiseren”. De voorberei-
ding was een feest waarin velen zich meldden 
om een bijdrage te leveren. Het nagenieten is 
net zo fijn. En Kees Voorham? Die is vanaf nu 
ondersteuner van de cliëntenraad geworden. Hij 
blijft gewoon bij ons horen en wordt in de toe-
komst wellicht onze “buurman”. 
 

 
 
Het leven gaat weer zijn gewone gang. We  
hebben eindelijk een brief gekregen van Woon-
zorg die de Vegetarische Identiteit van Vegeta-
risch Woonpark Ommershof garandeert zolang 
er geen grote langdurige leegstand komt. En de 
door alle partijen ondertekende notulen waarin 
de afspraken zijn vastgelegd. Daar zijn we erg 
blij mee. 
 
Het lijkt er nu niet erg op, maar binnenkort wordt 
het weer voorjaar. En dat betekent onder andere 
dat we een Algemene Ledenvergadering van 
de Bewonersvereniging Woonpark Ommershof 
organiseren. Noteert u alvast de datum: 
 

woensdag 17 april om 14.30 uur in 
de Zonnebloem. 
De agenda en bijbehorende stukken vallen ruim 
voor die tijd bij u in de bus. 
 
Er valt het nodige te bespreken, en als u zelf 
een onderwerp aan de orde wilt stellen, laat u 
ons dat dan tijdig weten. Dat kan bij Nico Sta-
vast en ondergetekende. 
Ik hoop dat iedereen goed de winter door komt, 
en misschien wordt het wel vroeg voorjaars-
weer? 
 
 
  
Een nieuwe dimensie 

 

De wereld glijdt een 

nieuwe dimensie binnen 

en accelereert. 

En ik glijd mee met 

duizelingwekkende vaart. 

 

Monika 
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Parkimpressies 
 
Trudy van Haren & Ferry Rijnbout 

Leden van de Parkcommissie 
 
Wij en velen met ons hebben ondanks een  
koude winter en het ongemak genoten van het 
prachtige sneeuwlandschap in ons park. Nico 
Looman was soms al vroeg bezig de wegen 
begaanbaar te maken en diverse bewoners 
maakten enthousiast hun trottoir of paadje met 
een sneeuwschop schoon. En zo konden de 
trouwe wandelaars van Felixoord, zoals Corrie 
Rentmeester, en van ons woonpark, zoals Paul 
Beets, toch hun dagelijkse wandeling maken, al 
dan niet met laarzen aan, gearmd of met een 
wandelstok.  
 
De dieren in ons park hadden het tijdens deze 
sneeuw niet zo gemakkelijk. Daarom zorgde 
onze nieuwe bewoonster Marlies Assendorp 
goed voor de eekhoorntjes. In haar tuin voeder-
de zij deze leuke beestjes bij. Van één van deze 
eekhoorntjes heeft zij de bijgaande foto  
gemaakt. 

 
En hebben jullie het al gehoord? Louise Loor 
heeft twee keer, namelijk op 9 én 10 februari, ’s 
avonds in de dikke sneeuw een groter dier ge-
zien achter haar huis aan de Lindelaan. Een 
keer zat Louise ’s avonds op haar bank en 
hoorde iemand op de sneeuw lopen. Toen zij 
voor het raam ging kijken zag zij echter dat het 
een vos was. Het beest liep weg, maar keek 
toch nog even achterom naar haar. Dus bewo-
ners met kippen, pas op! 
In de winterperiode heb ik, Ferry, twee leuke 
ontmoetingen in ons woonpark gehad. De eerste 
was met twee meisjes van ongeveer 8 jaar bij de 

ponyweide. Zij vertelden 
dat zij vaak bij hun Opa, 
die buiten het woonpark 
woont, op bezoek wa-
ren en dan altijd even 
naar de pony’s kwamen 
kijken. Vooral die ene 
met die grote ogen von-
den zij heel interessant. 
Even later kwam Imme-
lies  van der Drift ook 
langs. Eén van de po-
ny’s knabbelde aan de 
jas van een van de meisjes, en Immelies zei dat 
de pony dacht dat hij bij Mc.Donald’s was. En 
die meisjes maar lachen. 
 
En dan de ontmoeting bij de grote composthoop. 
Een moeder en haar twee kleine kereltjes ble-
ven staan kijken hoe Ferry de kruiwagen leegde, 
en wij begonnen te praten. De vrouw woont 
sinds september in de Ommershoflaan en zij en 
haar twee kinderen vinden het zo fijn in ons 
woonpark dat zij vaak bij de pony’s komen kij-
ken. Daarna gaan zij de kruidentuin  
bewonderen en het Filosofenlaantje aflopen. 
 
Wij zien al de eerste sneeuwklokjes, krokusjes 
en gele winterakoniet opkomen en kunnen van 
de eerste zonnestraaltjes genieten. Sommige 
bewoners hebben wij zelfs al heel even op een 
bankje zien zitten. De lente komt er aan! Wij 
hebben er weer zin in om aan de slag te gaan. 
Daarom graag aandacht voor het volgende: 
 

 
Namens de Parkcommissie nodigen wij jullie uit 
om gezamenlijk ons mooie Woonpark weer wat 
op te knappen. Het gaat niet om zwaar werk. De 
bewoners van het Vegetarisch Woonpark krijgen 
vóór die tijd nog nadere informatie. 

  

Trillende druppels 

na de regen in de zon 

knipogen mij toe 
C.R. 

Uitnodiging “Lente Parkochtend” 

De vorige Parkochtenden zijn gezellig ver-
lopen en er is goed werk verricht. 
De Parkcommissie is daarom weer bezig 
met de organisatie van de komende Lente 
Parkochtend.  
Datum: 16 mei 2013 
Tijd: 9.30 uur tot 13.00 uur 
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Gezondheidszorg 

René Berendsen 

Locatiemanager Felixoord 

 
De gezondheidszorg in Nederland staat onder 
druk. Dat is nog zachtjes uitgedrukt als je weet 
wat er allemaal op stapel staat. Een kleine inkijk. 
Per 1 januari 2013 worden er geen nieuwe zorg-
zwaartepakketten (ZZP) 1 en 2 meer afgegeven. 
Op 1 januari 2014 volgt ook de ZZP 3 dit voor-
beeld. Deze drie ZZP’s zijn van oudsher de 
ZZP’s voor bewoners van een verzorgingshuis. 
Met het verdwijnen van deze ZZP’s, verdwijnt op 
termijn feitelijk ook het verzorgingshuis uit het 
straatbeeld. Voorwaar een vreemd vooruitzicht. 
 
De verwachting is dat op 01 januari 2016 ook 

ZZP 4 niet meer afgegeven 
zal worden. Deze ZZP is 
een belangrijke omdat hij op 
de grens zit van het  
verpleeghuis. Het zijn veelal 
mensen die vergeetachtig 
zijn en symptomen van de-
mentie gaan vertonen. Deze 
zullen straks dus thuis moe-
ten wonen. 
 

Over thuis gesproken: in de 
thuiszorg staat ook een heel 
grote verandering op stapel. 
In 2015 stopt de vergoeding 

voor huishoudelijke verzorging (HV) en komt de 
begeleiding (waaronder bijvoorbeeld dag-
besteding valt) naar de WMO (wet maatschap-
pelijke ondersteuning; deze wet wordt door de 
gemeente uitgevoerd). Daarna volgt de persoon-
lijke verzorging (pv) die ook over zal gaan naar 
de WMO. Belangrijkste aan de overgang van de 
pv naar de WMO is dat er een bezuiniging van 
maar liefst 25% bijkomt! 
 
Dan heb ik het verder nog niet eens over de 
verhoging van de eigen bijdrage en het eventu-
eel schrappen van bijvoorbeeld (delen van) de 
geestelijke gezondheidszorg uit het basispakket. 
Het wordt hiermee niet een bijzonder vrolijk 
stukje zo aan het begin van het nieuwe jaar. Ik 
kan het helaas niet anders maken maar het mag 
duidelijk zijn dat dit grote effecten zal hebben op 
Felixoord. Over een paar jaar ziet Felixoord er 
heel anders uit dan nu. De vraag is alleen: hoe 
anders? 

Gezamenlijke activiteiten 

Recreatiecommissie Felixoord 

Recreatieprogramma voorjaar 2013.  
Plaats: De Zonnebloem.  

 
Voor deze activiteiten zijn de bewoners van het 
Vegetarisch Woonpark ook van harte welkom: 
 

- Dinsdag 19 maart 2013: 15.00 -16.30 uur  
Middag van het boek: boekenweek 2013  
Thema: "gouden tijden-zwarte bladzijden".  

 
De Boekenweek 2013 draait om ons nationale 
verleden. Uit het persbericht van de CPNB: "Het 
verleden van de Lage Landen kent roemrijke 
perioden, maar evenzovele schaduwkanten. Het 
is een geschiedenis van heldendaden en van 
verraad, van glorieuze gebeurtenissen en van 
rampspoed.” 
 

- Dinsdag 26 maart 2013: 15.00-16.30 uur.  
Paasverhalen en harpmuziek.  

 
- Zondag 7 april 2013: 15.00-16.30 uur.  

Muzikale middag: Blaaskwintet. 

 
 

- Vrijdag 19 april 2013: 15.00-16.30 uur.  
Modeshow en verkoop kleding.  

 
- Zondag 12 mei 2013: 15.00-16.30 uur.  

Filmmiddag. (titel volgt)  

 
- Woensdag 12 juni 2013: 15.00-16.30 

uur.  
Lezing: het leven van de 
honingbij.  

 

  

Tekening:  

Henk Bennink 
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Jong tegen oud 
 

Column Frits Abrahams  

in de NRC van 25/02-2013 

 
Hoewel ik als parasitaire, oudere graaier weinig 
recht van spreken heb, wil ik toch enkele kantte-
keningen plaatsen bij het kabinetsbeleid. Dit 
mede namens mijn kinderen, ook al heb ik ze 
niet geraadpleegd; ze hebben al genoeg te stel-
len met hun egoïstische oudjes die hun het vel 
over de oren willen halen. 
 
Sommige jongeren zullen het niet van me willen 
aannemen, maar het is heus waar: de belangen 
van jong en oud lopen meer parallel dan ze 
denken. Neem het plan van het kabinet om 800 
van de 2000 verpleeg-en verzorgingshuizen te 
sluiten. De Volkskrant kopte boven 
dit nieuws: „Dan komt oma toch 
gewoon in de tuin wonen." 
Er stond een foto bij van een vrouw 
in een rolstoel die een zogenoemde 
mantelzorgwoning — een veredeld tuinhuisje — 
in de tuin van haar dochter had betrokken. Haar 
schoonzoon stond breed lachend naast haar, 
het was niet duidelijk of hij dit op verzoek van de 
fotograaf deed. 

Ik dacht aan al die jongeren die de laatste we-
ken in de media met het schuim op de lippen de 
houding van de ouderen hekelden. Wat zouden 
ze zeggen als op een dag de telefoon ging en 
een bekende, krakende stem riep: „Is het goed 
als ik bij je in de tuin kom wonen?" 
Hoe lang zou het stil blijven? 
Vervolgens zouden ze misschien zeggen: „Hoe-
zo? Maak je een grapje?" 
„Nee, kind", zou moeder zeggen, „het spijt me 
voor je, maar het kabinet wil het zo. Er is geen 
geld meer voor tehuizen, dus moet de familie 
het opknappen. Als je me liever niet in de tuin 
hebt, weet ik wel een alternatief. Je kunt ook 
naar me toekomen, want per slot woon je hier 
maar een halfuurtje vandaan en heb je elke  

 
week één vrije dag. Ideaal toch voor de mantel-
zorg aan huis?" 
„Zo'n vaart zal het niet lopen", probeert het kind 
nog. Maar moeder moet daar hard om lachen: 
„Je moet beter de krant lezen, kind, waarom 
doen jullie dat tegenwoordig toch zo slecht?" Ze 
ritselt met papier en begint voor te lezen uit een 
reportage in Trouw. Het ging over de door het 

kabinet verscherpte toelatingseisen 
voor verpleeg- en verzorgingshuis. 
Vanaf 2016 krijgt alleen nog de 
zwaarste categorie zorgbehoevende 

ouderen een plek: het zogeheten zorgzwaarte-
pakket (zzp) 5.  
 
Mensen van het pakket daaronder, zzp 4, zitten 
nu nog in het tehuis, maar zijn straks thuis aan-
gewezen op de hulp door familie en vrienden. 
Trouw had een interviewtje afgedrukt met een 
vrouw uit deze categorie die nu nog in een ver-
zorgingshuis zit. Ze wist niet meer hoe oud ze 
was, hoeveel kinderen ze had, wat er met haar 
man aan de hand was en waar ze woonde. „De 
dokter zegt dat dat ook nooit meer overgaat. Dat 
vind ik wel jammer, maar morgen weet ik het wel 
weer." 
 
Deze dementerende vrouw heeft intensieve be-
geleiding en hulp nodig. „Zonder dat is iets een-
voudigs als opstaan en zelf een ontbijt organise-
ren al te veel gevraagd", zegt een zorgmanager. 
Met of zonder mantelhulp zit zo iemand straks 
op vijfhoog te verkommeren. 
„Kind, ik reken op je", roept moeder als ze 
Trouw opzij heeft gelegd. Vroeger had ze eraan 
kunnen toevoegen: „Maar als ik doodga kunnen 
jullie op een aardig erfenisje rekenen." Dat zin-
netje slikt ze nu in, want als ze ooit naar een 
verpleeghuis moet, zal eerst haar vermogen 
worden aangesproken. 
 
Jong en oud zitten in hetzelfde wankele schuitje, 
al heeft jong dat nog steeds niet in de gaten; ze 
hebben zich tegen oud laten opzetten door een 
kabinet dat op dit gebied maar wat aanrommelt. 
  

‘Is het goed als ik  

bij je kom wonen?’ 

Verplaatsbare mantelzorgwoning 
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Cliëntenraad Felixoord 

Kees Olff, voorzitter 

Praktische zaken (Begrippenlijst) 

 
 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 

De AWBZ is een verzekering voor ziektekosten 
waar u zich niet apart voor hoeft te verzekeren. 
Bijvoorbeeld voor gehandicaptenzorg, verblijf in 
een verpleeghuis of langdurige geestelijke ge-
zondheidszorg. Iedereen die in Nederland woont 
of werkt is automatisch verzekerd voor deze 
zorg. 
 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

Het CIZ beoordeelt welke zorg iemand nodig 
heeft. Het CIZ bepaalt ook hoeveel zorg iemand 
nodig heeft. Het CIZ is een onafhankelijke  
organisatie. 
 
Dagbesteding 

Dit zijn activiteiten die u overdag kunt doen. Wat 
u precies doet, hangt af van wat u graag wilt. 
Het hangt ook af van wat u kunt en van wat er te 
doen is in de instelling waar u woont. Voorbeel-
den zijn: tuinieren, spelletjes doen, lezen, hand-
werken, knutselen of zingen. Vraag bij de instel-
ling na wat er te doen is. 
 
Indicatiebesluit 

Dit is het officiële besluit dat u krijgt van het CIZ. 
Het oordeel van het CIZ staat erin. Er staat in 
hoeveel zorg u nodig heeft en wat voor zorg dat 
is. Bent u het niet eens met het indicatiebesluit? 
Dan kunt u bezwaar maken.  
 
Persoonsgebonden budget (PGB) 

Een persoonsgebonden budget is een geldbe-
drag waarmee u zelf de zorg regelt en inkoopt. 
U kiest zelf de hulpverleners of begeleiders. Of u 
huurt een instantie in die zorg regelt. Voor de 
onderdelen ‘verblijf’ en ‘behandeling’ 
kunt u geen persoonsgebonden budget krijgen. 
 

Verpleging 

Verpleging is de verpleegkundige zorg die u 
krijgt omdat u lichamelijk of geestelijk ziek bent, 
of gehandicapt. 
 
Woonvorm 

Dit is een plaats waar u kunt wonen als u niet 
meer alles zelf kunt. Het is een beschermde plek 
in een zorginstelling of in de buurt daarvan. Als 
het nodig is, krijgt u hulp, verzorging of begelei-
ding. Een woonvorm kan bijvoorbeeld een eigen 
appartement zijn. Een woonvorm kan ook in een 
woonwijk liggen, tussen andere huizen. Soms 
zijn er verschillende appartementen bij elkaar. 
Dit heet geclusterd. In een woonvorm kunnen 
ook meer mensen samenwonen. Iedereen heeft 
dan een eigen kamer en er is een huiskamer 
voor alle bewoners samen. 
 
Zorg met verblijf 

‘Zorg met verblijf’ betekent dat u in een speciale 
woonvorm woont, en dat u daar hulp of zorg 
krijgt. U krijgt daar de zorg die past bij één van 
de pakketten uit de gids ‘Verpleging en Verzor-
ging’. 
 
Zorgovereenkomst 

In de zorgovereenkomst staan de afspraken 
over uw zorg. In de zorgovereenkomst staat ook 
dat de zorginstelling samen met u een zorgplan 
moet maken. 
 
Zorgplan 

In het zorgplan staat wat de zorgovereenkomst 
precies betekent voor uw dagelijks leven. In het 
zorgplan staat hoe de zorginstelling u de zorg 
geeft die u nodig heeft. In verpleeg- en verzor-
gingshuizen noemen ze dit ook wel een zorg-
leefplan. Omdat uw verblijf over meer dan zorg 
alleen gaat. 
 
Zorgzwaartepakket 

Dit is het hele pakket van wonen, hulp, begelei-
ding en verzorging dat u nodig heeft omdat u 
niet alles zelf kunt. 
De zorg die in het pakket zit, past bij uw per-
soonlijke situatie. Soms valt er ook behandeling 
onder. 
  

Uit: Gebruikersgids verpleging en 
verzorging 2011. ZZP 
Brochure | 11-01-2011 | VWS 

In deze publicatie vindt u informatie over 

zorgzwaartepakketten (ZZP) voor verple-

ging en verzorging. 
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Vleesvervangers 

Mieke Eschauzier, bewoner van Felixoord 

Naar aanleiding van een afstudeerproject over 
de vegetarische voedingswijze, hebben op  
verzoek een aantal bewoners van het Vegeta-
risch Woonpark en bewoners van Felixoord 
hieraan meegedaan. 
Vooral over de vragen over vleesvervangers 
werd gedifferentieerd gedacht.  
Het antwoord van Mieke Eschauzier aan de on-
derzoeker geeft hiervan een goed voorbeeld: 
 

Vraag 2 luidde: Hoeveel dagen eet u per maand 

(30 dagen) de in de tabel genoemde voedings-

middelen als vleesvervanger? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geachte Mevrouw 

 

Geachte Mevrouw, 
Ik ben al meer dan 60 jaar 
vegetariër, omdat we geen 
dieren zijn en elkaars  
lichaam en ziel niet willen 
opeten. Er blijft genoeg voed-
sel over. Ik gaf, toen ik voor 
mijn familie kookte, bij het 
middageten wel eens een 
derde gerecht, zoals een  
omelet, gebakken stukjes sel-
derijknol of vegetarische 
“lapjes” met uien en kruiden. 
Ik heb 3 mooie gezonde kin-
deren (die hun hele leven al 
vegetariër zijn) en ik heb ze 
nog steeds, gezond en sterk. 
Over uw vragen over vleesver-
vangers begrijp ik niets. Dit 
hoeft niet. Wel natuurlijk als 
je was gewend om elke dag 
veel vleesgerechten te eten.  
Dan kalm aan maar met het 
vegetarisme. 
 
Met vriendelijke groeten en 
goede wensen voor uw studie. 

Ei 

Kaas 

Noten 

Peulvruchten 

Falafel 

Paddenstoelen 

Tofoe/tahoe 

Tempé 

Seitan 

Kant-en-klare 

vleesvervanger 

Geen 

Anders,  

namelijk: 
……… 

Tekening: Mieke Eschauzier 
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Loi Krathong in Thailand 
Ria Tool en Ferry Rijnbout 

 
Wij zijn weer terug uit Thailand waar we een 
maand verbleven bij onze zoon Niels en 
schoondochter Kanita. We hebben samen met 
hen en enkele gasten in hun guesthouse  
LOI KRATHONG gevierd. Dit is een jaarlijks 
feest, dat wordt gehouden tijdens de volle maan 
in de maand november. De regentijd wordt dan 
als afgesloten beschouwd en een nieuwe jaar-
cyclus begint. 
 

 
Wat gebeurt er bij LOI KRATONG? 

Mensen maken dan bloemstukjes op een schijf 
van een bananenboom met bananenbladeren 
en bloemen. Ze steken in het midden een kaars-
je en wierookstokjes. We hebben met elkaar zelf 
zo’n bloemstukje gemaakt. Dat wil zeggen: de 
vrouwen, want de mannen keken toe of maakten 
foto’s. Eerder op de dag hadden wij al in de stad 
gezien dat er volop bloemstukjes voor de  
verkoop werden gemaakt. 

 
Ze werden ook op de scholen gemaakt. Eerst 
wisten we nog niet wat het allemaal inhield, 
maar in het guesthouse aangekomen werd Ria 
aan het werk gezet. Hier had ze natuurlijk wel 
oren naar. Ze kreeg instructies van Kung, een 
vrouw die bij hen bij de bar werkt én van Kanita. 
‘s Avonds werden de bloemstukjes  
(KRATHONG betekent bootje) in de rivier gezet. 
Al die lichtjes zijn heel leuk om te zien. Bij de 
rivier was het dan ook erg druk. Het is namelijk 

de bedoeling dat wie zijn bloemstukje te water 
laat het afgelopen jaar de revue laat passeren 
en daar hardop sprekend uiting aan geeft. En 
dat deden we. Het in het water laten glijden  
deden wij samen. Je laat dan al die dingen van 
het afgelopen jaar weg glijden met de rivier mee.  

 
Een wens voor 2013 

Daarna laat je met z’n tweeën een soort  
heteluchtballon op, samen met een wens voor 
het volgende jaar. Ook dat hebben we gedaan 
evenals de anderen. Wij vonden het heel bijzon-
der, om dit met elkaar zo te mogen doen. 

 
Deze vorm van oud en nieuw hebben wij dus 
daar gevierd. Het was al met al een heel spek-
takel met markten, veel optochten én heel veel 
vuurwerk. Kortom, we hebben het héél fijn  
gehad maar….. missen de zon nu wel heel erg! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekening:  
Paul Beets 
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Impressies 
 
Schrijf je slim 

 
Met de hand schrijven, wanneer doen we dat 
nog? Voor velen van ons veel te weinig. Dat is 
jammer, want uit allerlei onderzoek is gebleken, 
dat met de hand schrijven je hersenen een  
grotere impuls geeft dan typen. De wetenschap-
pelijke uitleg: als je met de hand schrijft, laten de 
handbewegingen een “afdruk” na in je hersenen. 
Tijdens het typen wordt je brein ook wel geprik-
keld, maar het leermechanisme wordt niet op 
dezelfde manier versterkt. Wat we op papier 
zetten nemen we meteen op in ons hoofd. Zelfs 
op emotioneel vlak kunnen we profiteren van 
schrijven met de hand. Nare gebeurtenissen 
verwerken we beter als we ze opschrijven, zo 
bleek uit Amerikaans onderzoek op de Universi-
teit van Indiana. 
 
Gespreksgroep voor ouderen 

 
Veel mensen voelen zich soms alleen en zou-
den graag contact met anderen willen hebben 
om een spelletje te doen, te wandelen of voor 
een goed gesprek. Voor deze mensen van 50 
tot 100 jaar start vanaf donderdag 21 februari 
wekelijks een “Gespreksgroep contacten”in het 
wijkcentrum De Poort van Doorwerth in Door-
werth. Ervaring heeft geleerd dat een dergelijke 
gespreksgroep deelnemers een nieuwe kijk op 
hun leven en biedt ook kansen en mogelijkhe-
den om nieuwe contacten te leggen. In totaal 
zijn er 10 bijeenkomsten.  

Deze gespreksgroep is een initiatief van “Het 
Schild”, een centrum voor blinde en slechtziende 
ouderen in Wolfheze, en staat onder leiding van 
de gespreksleider: Gonnie Lamers. Meer info: 
Gonnie Lamers. Tel. 026-4821177 of per e-mail: 
 gonnie.lamers@hetschild.nl  
Bron: Hoog en Laag 
 
Geheugenpolikliniek in de Gelderse vallei 

Geheugenproblemen zijn vervelend en leiden 
vaak tot beperkingen. 1 op de 5 mensen krijgt 
een vorm van dementie. De ziekte van Alzhei-
mer is de meest voorkomende. Om de oorzaak 
te achterhalen werken in de polikliniek voor  
geheugenstoornissen meerdere disciplines  
samen. Hoe eerder een diagnose wordt gesteld, 
des te beter kunnen trainingen en medicijnen 
het ziekteproces vertragen. Huisartsen en  
behandelend medisch specialisten kunnen bij 
geheugenproblemen doorverwijzen naar de  
geheugenpolikliniek in de Gelderse vallei in Ede. 
Inlichtingen: www.geldersevallei.nl  
 
Nieuwe behandeling na herseninfarct slaat aan 

 

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem maakt heden 
gebruik van een behandeling waarbij de schade 
na een herseninfarct wordt beperkt. Deze  
behandeling kan binnen 6 uur nadat een hersen-
infarct is ontstaan nog worden toegepast. Een 
stolsel dat een bloedvat in de hersenen  
blokkeert wordt hierbij weggenomen, waarna het 
bloed weer kan stromen. Via de lies wordt een 
klein buisje de slagader ingebracht en naar de 
verstopping geleid. In het buisje zit een dun 
draadje waarmee het stolsel kan worden verwij-
derd. Veelbelovend is dat ook mensen met  
ernstige verlammingsverschijnselen en een  
ernstige spraakstoornis na deze behandeling 
weer konden lopen en praten. 
Inlichtingen: www.rijnstate.nl  
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Daar zit je dan 

Nico Stavast 

 
Met een variatie op de titel van een boek van 
Theo Olof uit 1958: Daar sta je dan. 
Dat komt zo. Op een zeker moment belt Kees 
Olff en vraagt of ik een muziekrubriek wil  
verzorgen in De Regenboog. Nu luister ik al heel 
lang naar klassieke muziek en opera, zowel in 
de concertzaal alsook thuis via radio of cd. Maar 
er over schrijven zodat anderen dat met plezier 
lezen? 
 
Muziek moet voor mij emotie en spanning bevat-
ten en geen hoofdpijn opleveren. Bovendien 
hoop ik mijn nieuwsgierigheid te kunnen bevre-
digen en kennis te nemen van nieuwe composi-
ties en mij nog onbekende kunstenaars. 
 

Twee recente voorbeelden 
uit het programma van de 
Zaterdagmatinee zijn van 
toepassing. 
Op 15 januari 1972 gingen 
Anke en ik voor het eerst 
naar de Matinee en zagen 
Placido Domingo in de opera 
Ernani van Giuseppe Verdi 
de hoofdrol zingen. Vorige 
zomer hebben we ons laat-

ste bezoek aan de Matinee gebracht, vóór onze 
verhuizing naar het Vegetarisch Woonpark. In 
onze nieuwe woning luisteren we regelmatig 
naar de rechtstreekse uitzending. 
 

In de zaterdagmatinee 
van 6 oktober 2012 
hoorde ik de compositie 
Minea van de mij onbe-
kende Finse componist 
Kalevi Aho (geboren in 
1949). Een nieuw werk 
uit 2008. Die luisterer-
varing beviel me zoda-
nig dat ik meer werk 
van deze componist 
wilde horen. Inmiddels 
heb ik diverse symfo-
nieën beluisterd. Schit-

terend. Maar niet voor 
liefhebbers van uitslui-

tend barokmuziek. 
 
In de zaterdagmatinee van 26 januari 2013 
hoorde ik het pianoconcert in G van Ravel 

 
uitgevoerd door de mij onbekende Franse  
pianist Jean-Efflam Bavouzet. Heel lichtvoetig 
en poëtisch uitgevoerd, zodanig dat je deze uit-
voering vaker wilt beluisteren  
(wat via internet mogelijk is, zie: 
http://radio.omroep.nl/u/201234/?silverlight ). 
 
Bij wat speurwerk op internet lees je dat deze 
pianist al meer van Debussy, Haydn, Mozart en 
Ravel heeft opgenomen. Dus weet ik al een  
verjaardagscadeau. Nu heb ik Debussy al door 
Jean-Yves Thibaudet, en Ravel door Angela 
Hewitt. Dat wordt vergelijken en verschillen  
horen en waarderen. Een heel fijn vooruitzicht. 
 
Nu een voorbeeld dichter bij huis. 
Op 11 januari speelde Immelies van der Drift 
muziek van Ludovico Einaudi op de piano in de 
Zonnebloem. Ik had de naam Einaudi een enke-
le keer gehoord, maar nog nooit een compositie 
van hem. 

 
Immelies vertelde mij dat je deze muziek het 
beste door de componist zelf gespeeld dient te 
beluisteren. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. 
Op de website www.jpc.de heb ik gezocht naar 
muziek van Einaudi en wat gevonden. Heel vaak 
biedt JPC de mogelijkheid om geluidsfragmen-
ten te beluisteren. Inmiddels heb ik de cd  
“I Giorni” van Einaudi gekocht en thuis meerdere 
keren beluisterd. 
 

Belangstellenden voor bovengenoemde 

muziek kunnen contact met mij opnemen. 
  

Placido Domingo 

Kalevi Aho 
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Bescherming tegen ongewenste invloeden 
 

Een doe-het-zelf ontspanning  
 
Atie Olff 

 
Lichaam en geest vormen een onverbrekelijke 
eenheid. We kunnen ons beschermen  
tegen ongewenste invloeden. De aandacht rich-
ten speelt hierbij een grote rol. De  
symbolen hebben te maken met intuïtie en be-
grijpen van binnenuit. 
  
Nieuwe energie opdoen. 

Het onderstaande is bedoeld voor de vroege 
morgen. Het kan al in bed worden uitgevoerd. 
Ga gemakkelijk rechtop zitten, gesteund door 
kussens. De benen liggen wat uit elkaar en  
voelen zwaar aan. Ontspan je gezicht en leg de 
handen ontspannen neer in de schoot.  
 
Sluit de ogen. Plaats in gedachten een  
beschermende tent om je heen, met de voorkant 
nog open, zodat je naar buiten kunt kijken.  
We gaan samen met de inademing nieuwe 
energie opnemen, die uitademend door je hele 
lichaam wordt gestuurd. Ga hier even mee door.  

 
Je gaat letterlijk overlopen van nieuwe energie. 
Stel je voor dat bij elke uitademing nieuwe  
energie uitstroomt door alle poriën van je huid, 
je voetzolen en handen. Voer dit rustig en vol 
aandacht uit. Voel hoe je geleidelijk aan tot rust 
en stilte komt en hoe ook de ruimte in de tent 
wordt gevuld met nieuwe stralende energie. 
 
Ga met je innerlijke ogen na of de tent om je 
heen blijft zoals die was of een verandering  
ondergaat in kleur, bekleding, grootte, luchtig-
heid, meer ruimte of wat dan ook. 

Hoe voel je je in deze rust? Die schermt je af, 
stelt je veilig en versterkt je van binnenuit. 
 
Als het voldoende is, zwaai je allereerst met je 
armen doelbewust door de ruimte heen. Alsof je 
een nevelgordijn wil wegwaaien. Daarna open je 
de ogen en rek je je goed uit. Ga nog even  
liggen. Voel of je behaaglijk ligt en hoe je je voelt 
aan het begin van deze nieuwe dag. 
 
 
 
 
 

Boekbespreking 

Jorge Bucay  

De reisgenoot  
Drie vragen op weg naar 
geluk 

2012 A.W. Bruna Uitge-
vers B.V., Utrecht 
 
De weg naar geluk ver-
loopt voor iedereen  
anders. Maar Jorge  
Bucay poogt in zijn boek 
antwoord te geven op 
de volgende drie  
levensvragen die sinds 

mensenheugenis in alle culturen centraal staan 
en die kunnen helpen om de juiste richting in te 
slaan: 
1.Wie ben ik?  
2. Waar ga ik naar toe?  
3. En met wie? 

Met deze drie vragen gaat hij in dit boek een 
voor een aan de slag, om de volgende redenen: 
- Om de verleiding te weerstaan om ons lot in 
andermans handen te leggen en om te  
voorkomen dat we de mensen om ons heen 
laten uitmaken waar we naar toe gaan. 
- Om niet zo dom te zijn dat we onze reis-
genoten laten bepalen wie we zijn. 
- Om nooit te denken dat het pad van de ander 
ook het onze kan zijn. 
- En bovenal om nooit te denken dat het deel 
van het pad waarop we ons bevinden bepalend 
is voor wie we zijn. 
In zijn boek wisselt de schrijver praktische  
adviezen af met inspirerende verhalen. Deze 
maken het de lezer gemakkelijker om op adem 
te komen.  

Laat een gevoel van rust en stilte bij 

je blijven in de dingen van vandaag. 
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Vermoeidheid 
 
Marlies Assendorp 

 
Moe: taboe? 
We zijn allemaal wel eens extra moe - winter-
moe, voorjaarsmoe, internetmoe, verwarmings-
moe of verhuismoe . Of misschien altijd moe 
door ziekte of doordat we aan het eind van ons 
leven zijn. En je kunt ook ontzettend moe  
worden van innerlijke strijd, van angst en van 
niet kunnen accepteren van wat “Is”: 
 

 
 
Zelf was ik als kind al vaak extreem moe. Daar 
werden staalpillen en wisselbaden tegen ingezet 
en adviezen (“gewoon even doorzetten”) of 
‘grapjes’ (“Ben je moe? Nou, je zult ook wel 
nooit pa worden”). Ik groeide op in een tijd van 
zwijgen en doorzetten, moe was taboe. Dus 
leerde ik me erover heen te zetten, door te 
gaan, om niet lastig te zijn en om 
erbij te horen. Ik leerde niet te 
luisteren naar de signalen die mijn 
lichaam me gaf. Totdat een  
chronische ziekte zich aandiende 
en de vermoeidheid alleen nog 
maar toenam. Omdat ik me had 
aangewend maar door te zetten 
bleef ik over mijn grenzen gaan. 
Moe was inmiddels ook voor  
mijzelf taboe geworden. Ik had de 
illusie dat het sterk was om  
gewoon door te gaan en het alleen 
wel aan te kunnen. Ook al gaf die 
houding me soms een eenzaam 
gevoel. 
Pas later leerde ik na vallen en 
opstaan dat met anderen delen 
wat er werkelijk in je omgaat juist 
een teken van kracht is. En dat 
beperkingen een uitdaging tot 
groei kunnen zijn. 

 
 
Teveel vermoeidheid is net als pijn een duidelijk 
signaal dat er iets aan de hand is, dat er iets in 
disbalans is, geestelijk en/of lichamelijk. Dat we 
misschien teveel van onszelf vergen of laten 
vergen. Niet trouw zijn aan ons innerlijk weten of 
ons verwijderen van wat er in het nu belangrijk 
is. Er kan ook een fysieke oorzaak zijn die  
onderzocht moet worden. In alle gevallen is het 
goed de vermoeidheid serieus te nemen en er 
letterlijk “mee te gaan zitten.” 
 
Vermoeidheid heeft mij gedwongen me bewust 
te worden wat wél en níet goed voor me is en 
wat goed is om mezelf te geven en niet éérst 
aan anderen. Ik leerde en leer nog steeds de 
balans te vinden tussen naar binnen en naar 
buiten gericht zijn.  
De wereld lijkt vaak net als vroeger steeds maar 
voor me uit te snellen.  
Misschien nog wel meer in deze tijd waarin alles 

wordt opgevoerd: de snelheid, 
de communicatiemogelijkheden, 
de arbeidsmoraal, de  
stralingen… Maar ik kan steeds 
meer mijn rustige kern van bin-
nen ervaren, die er in wezen 
altijd al is. Waardoor de  
vermoeidheid die er bij mij door 
mijn ziekte altijd enigszins zal 
blijven, niet erger wordt. 
 
Het is belangrijk de vermoeid-
heid recht aan te durven kijken 
in plaats van haar te negeren. 
Haar te gaan zien als een  
welkom signaal en haar te  
omarmen. Haar - misschien 
eerst voorzichtig - dankbaar te 
zijn.  
Moe: taboe? Nee, laat haar 
maar spreken en luister,  
luister….  

Zo moe 

Van toen en van later 

Van moeten en willen 

Van niet kunnen, en toch… 

Van vallen teveel 

 

Van denken en daden 

Van stuwen en dralen 

Van verliezen, en dan… 

Van alleen zijn teveel 

 

Van plooien en strijken 

Van wikken en wegen 

Van nooit meer, en hoe… 

Van woorden teveel 

Zo moe 
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Ponynieuws 
Louise Vellekoop 
 

Graag wil ik aandacht vragen voor een project 
waar mijn ( stief) zoon Steven mee bezig is. Hij 
gaat in juli naar Nepal om op een school voor 
gehandicapte kinderen te schilderen, speel-
plaatsen aan te leggen, bomen te planten,  
samen op te ruimen, lessen te geven over han-
den wassen en tanden poetsen en nog veel 
meer.  
In Nepal wordt een handicap gezien als een 
straf uit een vorig leven. Deze kinderen worden 
verstoten uit de maatschappij, krijgen geen  
onderwijs en kunnen zich zo niet ontwikkelen.  
Wilde Ganzen doet iets aan deze situatie.  
Samen met Global Exploration organiseren zij 
projecten in ontwikkelingslanden. Het is geen 
organisatie die alleen geld stuurt maar zij stuurt 
Nederlandse middelbare scholieren die zelf de 
handen uit de mouwen moeten steken In  
Gelderland is zijn school de eerste school die 
gaat meedoen en een stage naar Nepal organi-
seert. Hij moet voor deze stage € 1800,-  
sponsorgeld ophalen. We brengen het sponsor-
geld naar scholen. De stage heet ook ‘scholen 
voor scholen’. Het sponsorgeld is voor nieuwe 
projecten en voor het onderhouden van al opge-
starte scholen.  
 
In dit kader wil ik ponyritjes organiseren om zo 
voor zijn stage geld op te halen. De data :  
16 mrt, 30 mrt, 13 april, 11 mei en 25 mei van 
11:00 tot 12:00 uur. De pony’s staan dan opge-
zadeld bij de wei en de kinderen kunnen dan, 
onder begeleiding, voor € 2,50 een rondje rijden 
over het terrein van Felixoord. 

 

Steven op de slee met Chanel 

Mocht u op andere wijze een bijdrage willen 
doen dan kan dat op rekeningnummer 4952991 
t.n.v. Steven van der Gronden onder vermelding 
van Bijdrage Nepal. Als u op de hoogte wilt  
blijven, stuur dan een mail naar dit adres:  
steven-naar-nepal@live.nl  Steven zal u dan 
laten weten hoe u hem kunt volgen in deze 
sponsoractie en zijn stage in Nepal. 
Bedankt ! 

Colofon 
Dit contactorgaan is een uitgave van het  
Vegetarisch Woonpark Ommershof te  
Oosterbeek en komt vijf keer per jaar uit.  
Website: www.vegetarischwoonpark.nl  
 
Redactie 

Jetty Jager en Atie Olff (eindredacteuren),  
Marlies Assendorp en Kees Olff .  
De redactie houdt zich het recht voor om na 
overleg artikelen in te korten of te weigeren.  
 
Medewerkers aan dit nummer 

Aan deze nieuwsbrief hebben meegewerkt:  
Ans Bakker, Paul Beets, Henk Bennink, René 
Berendsen, Mieke Eschauzier, Trudy van Haren, 
Ed Harms, Theunis Limonard, Monika, Joke 
Pronk, Corrie Rentmeester, Ferry Rijnbout, Ans 
Scherpenzeel, Hanneke Schilt, Nico Stavast, 
Ria Tool, Louise Vellekoop en Kees Voorham. 
Correctie: Jan Soudijn; Vormgeving: Kees Olff 
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Abonnementen en donaties 
Een jaarabonnement kost € 17,50 per jaar.  
Per post € 29,00. Donaties zijn welkom.  
Betaling via banknummer 733 07 50 van de Stich-
ting Welzijn Vegetarische Ouderen (SWVO) onder 
vermelding van Contactorgaan. 

 
Redactieadres 

Ommershoflaan 23, 6861 CK Oosterbeek.  
Tel. (026) 339 13 13. E-mail: c.olff@upcmail.nl  
Kopij vóór 1 juni 2013 inleveren op het  
redactieadres. 
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Afscheid Kees Voorham 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve mensen, 
 
Wat een geweldig feest en wat fantastisch dat 
zo velen geweest zijn of iets van zich hebben 
laten horen. 
Muziek, koor en toneelstuk en alle lieve woor-
den zijn voor mij onvergetelijk en weerspiege-
len ook de positieve en harmonieuze sfeer op 
het park. Het eten was eveneens heerlijk en 
“home made”. 
Dank ook voor het prachtige schilderij en het 
beeld van de uil met de wijsheid! 
Mijn rol in de afgelopen vier jaren was niet 
meer dan voorwaardenscheppend te zijn en 
een luisterend oor te bieden. Hier en daar or-
de te scheppen in de situatie ontstaan in de 
jaren ervoor. 
Ik heb genoten van alle tijd dat ik hier mocht 
zijn en vooral van de gelegenheid zo deelge-
noot te zijn van al jullie mooie eigenschappen, 
kennis, creativiteit en begaafdheden. 
Ik hoop van harte dat alles wat nu opgebouwd 
is tot nog meer ontplooiing komt. Ga zo door 
om met elkaar veel te organiseren; immers dit 
schept een band. 
Ik wil jullie danken voor het vertrouwen dat 
jullie mij gegeven hebben en zoals ik al 
schreef; 
We houden contact. – “keep in touch”  
 
Kees Voorham 

Foto's: Jan Soudijn 


