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Naam

Dit is het Jaarbeeld van Amerpoort.
Cliënten en hun familie vertellen wat in 2018 belangrijk voor hen was. 

‘ We blijven in gesprek 
met cliënten, familie 
en collega’s’

Paul 
Willems

bladzijde 2 - Woord vooraf
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Veilig voelen
Neem bijvoorbeeld Shirley. 
Zij leerde voor zichzelf opkomen in de training weerbaarheid.
Samen met de andere bewoners van Egelantier 1 en 2 in Bosch en Duin.  
“Het is goed je veiliger te voelen”, zegt Shirley. 
“We wonen in de bossen en het is hier best donker. 
Het helpt ook als je ’s avonds alleen over straat fietst.” 

Nieuwe woonplek voor Job 
Amerpoort wil ouder wordende cliënten graag goed begeleiden. 
Daarom vind ik het verhaal van Job zo mooi.
De dokter zei: “Job heeft dementie, hij heeft verpleegzorg nodig.”
Daarom kon Job beter verhuizen naar een plek waar hij verpleegzorg 
krijgt. 
Na 40 jaar verhuisde hij van het Kraaiennest naar het Muzeplein  
op Nieuwenoord. 
  
Welkom in jouw wereld
Een speciaal moment in 2018 voor mij was de voorstelling ‘Welkom in 
jouw wereld’. 
De geloofsgemeenschap De Open Poort bestond 10 jaar en vierde dat 
met mooie muziek en teksten.
Er was veel contact tussen de mensen in de zaal en de mensen die  
muziek maakten en verhalen vertelden. 
Dat maakte de avond extra bijzonder.

Praten over een goed leven
We blijven in gesprek met cliënten, familie en collega’s.
Zo werken we samen aan een goed leven.
Laat je horen wat je van dit Jaarbeeld vindt?

Paul Willems
Bestuurder Amerpoort



bladzijde 4 - Rouwkubus

Marjon 
Verboom 
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Iedereen krijgt in zijn leven met verlies te maken.
Dat kan zijn omdat er iemand dood gaat.
Ook als je gaat verhuizen kun je verlies ervaren.
Of als een begeleider of een bewoner weggaat.
Door rouw en verlies kun je je verdrietig of boos voelen.
Voor iedereen voelt dat anders.
De Rouwkubus helpt om hierover te praten.
Praten over het verlies en over wat je nodig hebt.

Marjon Verboom werkt bij Amerpoort. 
Ze onderzoekt hoe je met rouw en verlies om kunt gaan.
In 2018 bedacht ze de Rouwkubus. 
Die maakte ze met hulp van cliënten, hun familie en begeleiders.

Rouw en verlies 
bespreekbaar 
maken
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Dobbelsteen
De Rouwkubus is een soort dobbelsteen.
Op elke kant staan korte vragen.
Die gaan over hoe je je voelt en wat je mist.
Je kunt de Rouwkubus gooien als een dobbelsteen.
Of je kunt alle kanten één voor één bespreken.
In de Rouwkubus kun je tekeningen of foto’s doen.
Zo maak je de Rouwkubus helemaal van jezelf.
Je kunt de kubus samen met je begeleider gebruiken. 
Je kunt hem ook gebruiken in een groepsgesprek of samen met je familie.

Onderzoek
Marjon Verboom heeft eerst onderzoek gedaan over rouw en verlies.
Daarna bedacht ze de Rouwkubus.
Cliënten van Amerpoort hebben haar daarbij geholpen.
Ze mochten vertellen over hun ervaringen met rouw en verlies.
Ook gingen ze mee naar interviews en stelden ze vragen.
Cliënten hebben de handleiding van de Rouwkubus gelezen.
Ze keken of de taal duidelijk was en niet te moeilijk.
Daarna was de Rouwkubus klaar. 

Prijs gewonnen
Veel begeleiders gebruiken de Rouwkubus.
Ze hebben een training gekregen van het team Rouw en Verlies.
Ze vinden dat de Rouwkubus goed helpt bij het praten met elkaar en  
met cliënten.
In november 2018 heeft de Rouwkubus zilver gewonnen bij de  
CZ Zorgprijs.
Marjon Verboom is erg blij met de prijs. 
Ze zegt: “Het geld dat we gewonnen hebben, gebruiken we om de  
Rouwkubus nog beter te maken. 
Het is een mooie kroon op ons werk van de afgelopen jaren!”
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Meer weten?
Wil je meer weten over de Rouwkubus?
Op de website van Amerpoort kun je verder lezen op
www.amerpoort.nl/rouwenverlies.
Daar kun je de Rouwkubus bestellen. 
Je vindt er ook de handleiding van de Rouwkubus.

http://www.amerpoort.nl/rouwenverlies


Jacco
Ruizendaal

bladzijde 8 - Tuinploeg van het Kwatrijn



Jacco woont en werkt nu 5 jaar op het Kwatrijn in Soest.
Hij heeft het hier erg naar zijn zin.
Overdag werkt hij in de tuinploeg.
Samen met zijn collega’s verzorgt hij de grote tuin van het woonpark. 

Jacco,  
een echt buitenmens 

Tuinploeg van het Kwatrijn - bladzijde 9



bladzijde 10 - Tuinploeg van het Kwatrijn

Boris is al jaren de beste vriend van Jacco. 
Ze woonden samen op Nieuwenoord, in woongroep 
het Fasehuis.
Samen vormen ze de band ‘The Fasehouse Rockers’.
Boris drumt en Jacco speelt keyboard.

Na de koffie van 11 uur gaan de tuinploeg en stagiaire 
Denya boomstammen ophalen bij de Birkstraat.
Dat is ook een woning van Amerpoort.
De boomstammen worden eerst in kleine stukken 
gezaagd.
Daarna kan de tuinploeg de stukken kloven tot  
houtblokken.

Jacco verzorgt ook de moestuin.
Met warm weer moet hij de groente in de kas veel 
water geven.
De bewoners van het Kwatrijn eten hun zelfgekweekte 
groente.
Als er iets over is, laden ze het in de bakfiets en  
verkopen ze het in de buurt.

Jacco voert elke dag de varkens Geer en Goor. 
Ze kwamen als kleine biggetjes van 8 weken op het 
Kwatrijn wonen.
Jacco kreeg de taak om hen te verzorgen en te  
knuffelen.
Nu is hij de enige die hen kan aaien zonder dat  
zij bijten. 
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De dag zit erop. 
De tuinploeg poseert nog 1 keer voor de fotograaf.
De jongens en 2 meiden zijn echte buitenmensen.
Door weer in wind zijn ze in hun tuin te vinden.
Kom eens een keer langs!

In zijn vrije tijd bouwt Jacco vaak een eigen hut. 
Hij leent voor zijn hobby de gereedschapskist van  
het werk. 
Als hij klaar is, brengt hij die weer terug.
Begeleider Rolf komt dan kijken of het goed gaat. 

Elke dag maakt begeleider Rolf een praatje met Jacco. 
Dan praten ze over hoe het met hem gaat.
Het belangrijkste doel is een goed dagprogramma.  
Het is mooi dat Jacco bij de tuinploeg ook veel leert.

Spoor A
Begeleiders op het Kwatrijn werken met Spoor A: Spoor Amerpoort. 
Dat is de visie op het werken met mensen met een ernstig verstandelijke 
beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. 
De begeleider kijkt wat de hulpvraag is als iemand moeilijk verstaanbaar 
gedrag heeft. 
En hij werkt aan het herstel van het gewone leven. 
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Yrsa 
en Nicole
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“Gedragsdeskundigen Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos  
nodigden ons uit. 
Het idee van het feest sprak ons gelijk aan. 
Yrsa is een puber van 15 en dol op muziek en bewegen. 
Ze heeft een eigen playlist op Spotify. 
Van house tot dancemuziek en van accordeon tot klassiek. 
Het staat er allemaal op. 

Amerpoort en MBO Amersfoort organiseerden in oktober  
een uniek Dance Event. 
Dit feest was speciaal voor pubers met ernstige meervoudige 
beperkingen. 
Er was eten en drinken, een plek om te chillen en natuurlijk 
veel muziek. 
Yrsa bezocht het Dance Event samen met haar moeder  
Nicole den Dries. 
Nicole vertelt hoe het was. 

‘Toppunt van
 genieten’
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Nieuwsgierig
Yrsa is afhankelijk van haar rolstoel. 
Maar dat houdt haar niet tegen. 
Ze is ontzettend nieuwsgierig en houdt van technische dingen. 
Ze heeft bijvoorbeeld een spraakcomputer die ze met haar ogen  
kan besturen. 
Daar kletst ze volop mee. 
Want ze is heel sociaal. 

Reactie
Ik was best verrast hoe Yrsa reageerde op de muziek en al die mensen. 
Van tevoren dacht ik: misschien moeten we na 5 minuten wel weggaan 
omdat het te druk is. 
Maar ze genoot ervan! 
Het feest was goed georganiseerd. 
We konden ons af en toe even terugtrekken op een rustige plek.  

Begeleider Natasja, Yrsa en Nicole
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Pubers laten van zich horen
Gedragsdeskundigen Nadi de Vos en Harriët Schoenmakers 
organiseerden het feest. 
Ze schreven samen het boek ‘Pubers laten van zich horen’. 
Hiermee wonnen ze een geldprijs en konden ze het  
Dance Event organiseren. 

Gewoon
Het was gewoon een dance feest. 
Dat raakte en ontroerde me. 
Dat het niet een feest speciaal voor deze doelgroep was. 
Het draaide om de jongeren en niet om de begeleiders. 
Ik kan er nog van genieten als ik de filmpjes terugkijk die Yrsa  
heeft gemaakt.  

Uitdaging
Dit Dance Event draaide om waar ik voor sta. 
Ik roep altijd: “ze is geen grote baby.” 
Ja, ze is beperkt in haar motoriek en in het verwerken van prikkels. 
Maar ze is een puber. 
Daarom ben ik de campagne ‘Ik ga EMB’ begonnen. 
EMB staat voor: ‘Elke Mogelijkheid Benutten’. 
Het betekent dat jongeren met een meervoudige beperking hun  
grenzen opzoeken en uitdagingen aangaan. 
Voor ons was dit Dance Event in elk geval het toppunt van genieten!” 



Naam

bladzijde 16 - KlusPlus

KlusPlus 
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Cliënten van KlusPlus hebben sinds 2018 dagbesteding in zorgcentrum 
Lyvore, locaties Molenschot en Daelhoven in Soest. 
Ze doen allerlei soorten klussen. 
De bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum zijn blij met 
deze hulp. 

Dagbesteding in het 
zorgcentrum 



Yvonne dekt de tafels in restaurant Dalzicht. 
Hier komen bewoners van Molenschot met hun  
familie eten.
Ook komen er mensen uit de buurt. 
Vaak is het flink druk in het restaurant. 

Anouk en Anneke schenken sinaasappelsap in  
bekertjes. 
De verzorging van Molenschot brengt die bekertjes 
straks naar de kamers van de bewoners.

De supermarkt heeft de boodschappen gebracht! 
Hans brengt de boodschappen naar het activiteiten-
centrum van Daelhoven en ruimt ze op. 

Evelien legt de spullen klaar voor de broodmaaltijd  
in Molenschot. 
De bewoners eten namelijk ’s avonds brood. 
Aan de gekleurde vellen kan ze precies zien  
hoeveel jonge kaas, belegen kaas, oude kaas of  
komijnekaas er nodig is.

bladzijde 18 - KlusPlus



In Daelhoven wonen mensen met dementie. 
Elke week speelt KlusPlus samen met de bewoners 
jeu de boules. 
Anneke geeft de bal aan een mevrouw uit Daelhoven. 
Tijdens het spel ontstaat contact.

KlusPlus heeft een eigen ruimte in zorgcentrum  
Molenschot. 
Ook daar werken cliënten. 
Ze stoppen bijvoorbeeld de brieven van het zorg-
centrum in enveloppen en plakken er adresstickers op. 
Daarna maken ze er stapeltjes van. 
Soms verwerken ze wel duizend brieven. 

In het begin moest iedereen wennen aan de komst  
van KlusPlus naar Lyvore. 
Wie ging wie nu helpen? 
Nu vinden ze het heel gewoon dat Joke koffie  
inschenkt en Anneke de koekjes uitdeelt. 
Ze zijn nu in het Torentje van Daelhoven, waar  
bewoners gaan schilderen.

KlusPlus - bladzijde 19

Dagbesteding midden in de maatschappij
Amerpoort organiseert dagbesteding steeds vaker midden in  
de maatschappij. 
Zo kunnen meer cliënten in een gewoon bedrijf werken en daar  
nieuwe dingen leren. 
Kijk op www.amerpoort.nl/dagbesteding.

http://www.amerpoort.nl/dagbesteding


bladzijde 20 - Verpleegzorg

Hank  
en Job
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Job was 7 jaar toen hij op Nieuwenoord ging wonen. 
Ongeveer 40 jaar woonde hij op het Kraaiennest. 
Hij was daar altijd heel gelukkig, de begeleiders gaven echt om hem. 
Maar Job kon steeds minder zelf doen. 
De begeleiders moesten hem steeds meer helpen. 

Job heeft verpleegzorg nodig
De dokter zei: Job heeft dementie, hij heeft verpleegzorg nodig. 
We hebben gepraat met een geestelijk verzorger,  
een gedrags deskundige en Jobs zorgcoördinator. 
Zij zeiden: Job kan beter verhuizen naar een plek waar hij  
verpleegzorg krijgt. 
Nu kan hij nog daar nog aan wennen met andere bewoners  
en andere begeleiders.

Job is bijna 62 jaar en woont al 55 jaar op Nieuwenoord. 
De laatste tijd weet Job niet goed meer hoe hij dingen moet doen. 
Ook heeft hij steeds meer aandacht nodig. 
Zijn broer Hank praatte met Job en met medewerkers van Amerpoort. 
Ze besloten dat verpleegzorg beter is voor Job. 
Maar wat was een goed moment om te verhuizen? 
Hank vertelt erover.

‘Beter iets  
 te vroeg dan  
 te laat’
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Mijn zus, mijn vrouw en ik zijn naar het Muzeplein gegaan. 
We zagen dat begeleiders daar meer tijd hebben voor cliënten. 
Daarom besloten we: Job gaat verhuizen. 
Beter iets te vroeg dan te laat. 
Want dan moet het misschien heel plotseling. 
Misschien moet Job dan wel weg van Nieuwenoord.

Wennen aan het Muzeplein
Job kreeg de tijd om te wennen aan het Muzeplein. 
We gingen af en toe met hem daar koffie drinken. 
Op het Kraaiennest kreeg hij alvast een hoog-laagbed, 
zoals hij op het Muzeplein zou krijgen. 
Job was dus al aan een paar dingen gewend voor hij ging verhuizen. 
Verder hebben we Jobs nieuwe kamer precies zo geschilderd 
en ingericht als zijn oude kamer. 

Op de laatste dag hebben we met de hele familie geluncht 
op het Kraaiennest. 
Toen had Job in de gaten dat er iets ging veranderen: 
hij ging naar het Muzeplein. 
Hij vond het niet leuk. 
Dat was ook moeilijk voor ons. 
Toch denk ik dat het goed was. 
We hebben op tijd de beslissing genomen. 

Zijn vrienden nog zien
Wij zijn als familie heel blij met de zorg en aandacht die Job krijgt.
Ook in zijn nieuwe huis. 
Gelukkig ziet Job zijn vrienden op het Kraaiennest nog wel eens. 
Dat vindt hij fijn.’
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Verpleegzorg bij Amerpoort
Als een cliënt erg achteruit gaat, is het vaak beter om verpleegzorg  
te krijgen. 
Cliënten kunnen binnen Amerpoort verhuizen naar woningen die 
speciaal hiervoor zijn ingericht. 
Daar hebben cliënten een rustige laatste levensfase, met extra zorg 
en aandacht.
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Shirley  
en Daniëlle 
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Leren voor jezelf 
op te komen
Shirley deed mee aan de training weerbaarheid. 
Samen met de andere bewoners van Egelantier 1 en 2 in  
Bosch en Duin. 
In de training leer je voor jezelf op te komen.  

“We kregen 3 dinsdagavonden les in de Toermalijnzaal. 
Ook begeleider Daniëlle en onze gedragsdeskundige deden mee.
Dirk Slagmolen was onze trainer. Het was super leuk! 

Boksbal
We leerden bijvoorbeeld nee-zeggen en op de boksbal slaan. 
Het is belangrijk om nee te zeggen.
En om daarna duidelijk te zeggen: “Dat wil ik niet.”
We leerden dat te schreeuwen. 
De ander schrikt daarvan en deinst dan terug.
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Schildpad
We leerden allerlei dingen die je in het echt kan gebruiken. 
Als iemand je van achteren vastpakt, kun je de schildpad doen. 
Dan doe je je schouders omhoog en maak je van je rug een schild.
Dan draai je je om en zwaai je met een arm naar achteren.

Je veiliger voelen
Ik kon mezelf al goed verweren omdat ik aan kickboksen doe. 
Er zijn wel verschillen. 
Bij weerbaarheid hou je je handen open en doe ik alleen low kicks.
Bij kickboksen mag ik mijn vuisten gebruiken en slaan en schoppen.
Het is goed je veiliger te voelen. 
We wonen in de bossen en het is hier best donker.
Het helpt ook als je ’s avonds alleen over straat fietst. 

Diploma 
Het was gezellig om samen bezig te zijn. 
Ik vond het leuk om te oefenen met de gedragsdeskundige.
Aan het einde van elke les mocht ik nog even losgaan op de boksbal. 
Dirk overhandigde ons in de laatste les een diploma.
Daar zijn we trots op.

Blijven oefenen
Binnenkort komt Dirk terug voor een herhalingsles.
Dat gaan we twee keer per jaar doen. 
Zo kunnen we alles wat we geleerd hebben blijven oefenen.”
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Weerbaarheidstraining
Veel zorgmedewerkers van Amerpoort volgden de training fysieke 
weerbaarheid.
In 2018 deden de meiden mee die bij Egelantier 1 en 2 wonen.
De trainer heeft het voorbereid met de begeleider en de  
gedragsdeskundige. 
Ook andere bewoners kunnen de training volgen.



Veilig
Verkeer
Nieuwenoord

bladzijde 28 - Veilig Verkeer Nieuwenoord 
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Op Nieuwenoord rijden veel auto’s. 
Ze rijden vaak te hard of staan fout geparkeerd.
Bewoners en medewerkers maken zich daar zorgen over. 
Ze zijn samen het comité Veilig Verkeer Nieuwenoord (VVN) gestart.
Ze praten over het veiliger maken van het verkeer en voeren ook actie. 
In de zomer van 2018 vroegen ze alle medewerkers om één dag hun 
auto thuis te laten.
Wie niet zonder auto kon komen, moest de auto bij de ingang parkeren.

Nieuwenoord veiliger 
zonder auto’s
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De parkeerplaats bij de hoofdingang is klein en was  
al snel overvol.
Auto’s parkeerden zelfs in het gras, maar nog was er 
niet genoeg ruimte.
Daarom werd ook de grote Rondweg gebruikt als  
parkeerplaats.

Medewerkers die op de fiets kwamen, werden extra 
beloond.
Zij kregen een sleutelhanger met een blauwe duim en 
een meetlint.
Dat vonden ze een mooie verrassing.

Sommige medewerkers kwamen voor het eerst met 
het openbaar vervoer. 
Of ze pakten de fiets. 
Zo werkten ze mee aan de vraag om één dag hun  
auto thuis te laten. 
Maar dat was lang niet voor alle medewerkers  
mogelijk. 

Al vroeg in de morgen stonden de actievoerders bij  
de hoofdingang.
Zij vroegen de chauffeurs hun auto bij de hoofdingang 
te parkeren.
Bewoner Hans liet ze een duidelijk bord zien.
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De actie liet zien hoe Nieuwenoord is zonder al die 
rijdende en geparkeerde auto’s. 
Het is er dan leuker en veiliger voor de bewoners. 
Op sommige plekken was echt geen auto meer 
te zien.

Toen er bijna geen auto’s meer binnenkwamen, was 
de actie afgelopen.
De actievoerders namen nog een kop koffie en gingen 
samen op de foto.
Ze waren blij dat zoveel medewerkers meededen aan 
de actie.

De actievoerders wezen de automobilisten de weg. 
Die parkeerden hun auto’s achter elkaar op de 
Rondweg. Het waren er wel 100. 
Ze parkeerden netjes aan de kant, zodat er nog auto’s 
langs konden.

Veilig Verkeer Nieuwenoord
Door de actie is er meer aandacht voor het verkeer. 
In de plannen voor de toekomst staat dat het terrein van Nieuwenoord 
‘autoluw’ moet zijn.
De parkeerplaatsen bij de ingang en bij het Cultureel Centrum worden 
groter.
Ook fout parkeren wordt aangepakt.
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Jaaroverzicht 2018
Dit jaaroverzicht gaat over nieuws en veranderingen  
in 2018. 
Het staat in de volgorde van de maanden van het jaar. 

Lees je dit jaaroverzicht op de computer? 
Dan kun je op de website van Amerpoort meer lezen 
over het onderwerp. 
Klik daarvoor op www.amerpoort.nl/jaarbeeld

Start van VGN Academie 

Vanaf januari krijgen medewerkers en vrijwilligers  
les op de VGN Academie. 
Zo kunnen ze hun vaardigheden verbeteren.
De VGN Academie is geen gewone school.
De lessen zijn te volgen op internet, bijvoorbeeld  
via filmpjes met opdrachten. 
Iedere zorgorganisatie die meedoet aan de VGN  
Academie maakt lessen.
Ook Amerpoort doet mee.
 

Januari

https://www.amerpoort.nl/nieuws/index.html?onderwerp=Jaarbeeld-2017
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Loopbaancoach voor cliënten 

Wat is er allemaal mogelijk op het gebied van werk  
en dagbesteding? 
Cliënten van Amerpoort kunnen dat onderzoeken  
met een loopbaancoach.
In een gesprek praten ze over wat de cliënt leuk  
vindt en goed kan. 
Dan gaan ze samen op zoek naar passend werk  
of dagbesteding. 

Februari

Koninklijk bezoek bij Onder één Dak 

De tuin lenteklaar maken en leer- en spelmaterialen 
maken. 
Daarvoor vroeg Kinderdagcentrum Onder één Dak  
via NL Doet hulp van vrijwilligers.
Het Kinderdagcentrum werd verrast met heel  
bijzondere vrijwilligers. 
Prinses Beatrix, prins Bernhard en prinses Annette 
kwamen helpen
Op de locatie wist niemand het. 
Dus dat was een grote verrassing.
NL doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Maart
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EdLoket wint Publieksprijs Cliënt in Beeld 

Tijdens het congres van de Landelijke Cliëntenraad 
kreeg EdLoket de publieksprijs.
EdLoket ontving de prijs voor het begrijpelijk maken 
van brieven en teksten voor iedereen.
De jury zegt: “De werkzaamheden van EdLoket zijn 
klein en praktisch, maar hebben een groot effect.”
De prijs is een mooi glasbeeld en een bedrag van 
2500 euro. 
De medewerkers van Edloket bedenken samen hoe  
ze het geld nuttig kunnen besteden.

April

Bezoek van Zweedse delegatie 

Op donderdag 24 mei kwamen 8 managers uit  
Zweden op bezoek bij Amerpoort. 
Ze wilden weten hoe zorg voor mensen met een  
beperking in Nederland geregeld is.
Om dat te kunnen zien, bezochten ze locaties  
van Amerpoort.
De Zweden waren heel enthousiast. 
Ze waren vooral onder de indruk van het bezoek  
aan het MBO in Amersfoort. 
Daar werken jongeren met en zonder beperking  
samen.

Mei
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VraagApp wint Dutch Interactive Award 

De VraagApp won in juni de Dutch Interactive Award.
Dit is een prijs voor in Nederland gemaakte apps die 
iets nieuws doen.
Amerpoort hielp mee bij het maken van de VraagApp.
Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen 
de app gebruiken als ze vragen hebben.
Bijvoorbeeld over het huishouden, openbaar vervoer  
of een moeilijke brief.
Vrijwilligers beantwoorden via de app de vragen.

Juni

Viva la vida, wat een feest! 

In juli was Amersfoort in Latijns-Amerikaanse sferen 
tijdens het festival Dias Latinos.
Het festival startte met een spetterend openingsfeest 
Viva la Vida.
Dit feest werd speciaal voor bewoners van Amerpoort 
georganiseerd.
De 200 feestvierders hebben genoten van dans, 
muziek en eten uit Latijns-Amerika.

Juli
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Vosseveld, Christophorus en Kwatrijn  
op Google Streetview 

Locaties Vosseveld, Christophorus en Kwatrijn zijn  
te zien op de populaire app Google Streetview.  
Met deze app kun je door een straat of woonwijk  
lopen, net zoals in een computerspel. 
Wil je het resultaat zien?
De app Google Streetview kun je downloaden via  
de appstore van je computer, laptop of telefoon. 
Er komen nog meer locaties op Google Streetview.

Augustus

Proef met kookbox op Nieuwenoord 

Op locatie Nieuwenoord startte in september een  
proef met een kookbox.
Dit is een box met ingrediënten voor een gezonde 
maaltijd.
Bewoners en medewerkers konden de kookbox  
bestellen om te testen.
Om te helpen met koken was er een app.
Stap voor stap legt die het recept uit. 
De resultaten van de proef waren goed.
Daarom komt er een vervolg.

September
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Welkom in jouw wereld 

De geloofsgemeenschap De Open Poort bestond  
10 jaar.
Daarom organiseerde Amerpoort in oktober  
‘Welkom in jouw wereld’.
Dat was een theatervoorstelling over barmhartigheid.
Dat betekent ‘warm van hart’.
Mensen vertelden een verhaal, zongen mooie  
liedjes en maakten muziek.
Ook was er een gesprek met de mensen in de zaal. 
Veel mensen kwamen naar één van de voorstellingen.

muzikaal 
verhaal over 
barmhartigheid

 

verhalen / videobeelden / live muziek

IN JOUW 
WERELD

WELKOM 

17, 18 EN 19 OKTOBER: AANVANG 14.00U EN 19.30U
CULTUREEL CENTRUM NIEUWENOORD BAARN - ENTREE GRATIS 
VOOR KAARTEN, KIJK OP WWW.AMERPOORT.NL/WELKOMINJOUWWERELD

Oktober

Groots afscheid van Bennie 

Op 14 november nam Breukelen groots afscheid  
van Bennie Westra. 
Bennie overleed op 8 november.  
Hij was heel geliefd in het dorp. 
Ook bij Mike Lodder, eigenaar van café De Danne. 
Hij zamelde samen met begeleiders van Bennie  
via Facebook geld in voor de uitvaart. 
Al snel was er genoeg geld voor een mooi afscheid 
met ballonnen, een bus en een drankje in de  
De Danne. 
Precies zoals Bennie het wilde.

November
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Lesprogramma Mend the Gap 

Samen met Hogeschool Utrecht heeft Amerpoort een 
lesprogramma gemaakt.
Het is een programma dat mensen met en zonder 
beperking bij elkaar brengt. 
Studenten met en zonder beperking kunnen de  
lessen volgen.
Ook worden er lessen gegeven door docenten met 
een verstandelijke beperking.
6 ervaringsdeskundigen van Amerpoort zijn gestart 
met het lesprogramma.

December
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Het Jaarbeeld 2018 is een uitgave van:
Amerpoort
Postbus 1020
3740 BA Baarn 
www.amerpoort.nl

Laat je ons weten wat je van het Jaarbeeld vindt?
Stuur dan een mail naar: communicatie@amerpoort.nl
Of bel ons: 035 647 52 14.
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