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Mooie initiatieven 
 
In deze nieuwsbrief geven we de mooie 
initiatieven die in deze bijzondere tijd ontstaan 
een podium. Heb jij ook een idee? 
Voordat je meteen in de uitvoering gaat, stem 
even af met je collega’s van Samen voor Cello. 
Zij bekijken samen met jou of het initiatief past 
bij de afspraken die we bij Cello in deze 
corona-tijd hebben gemaakt. 
Je komt met hen in contact via 
samenvoorcello@cello-zorg.nl  
 
Hoe graag we het anders zouden willen, 
initiatieven en activiteiten op terreinen zijn op 
dit moment niet mogelijk. Voorlopig is het 
besmettingsgevaar te groot. 
Dit betekent dat je activiteiten kunt bedenken 
die digitaal kunnen worden uitgevoerd of per 
post kunnen worden verspreid. 
 
Samen slaan we ons door deze onzekere tijd 
heen. En... mooie acties helpen daar zeker bij! 

……………………… 
 

Pasen 
 
Tony's Chocolonely stelde voor onze 
zorghelden 2.600 verpakkingen met 
paaseieren beschikbaar. De coördinatoren Vrije 
Tijd en Vrijwilligerswerk hebben deze 
paaseieren op 1e Paasdag in Vught en 
Rosmalen naar de woningen gebracht. Op de 
Binckhorst gebeurde dat samen met de 
pastores Theo Sikking en Linda Evers.  
De cliënten en begeleiding namen met groot 
enthousiasme de eitjes in ontvangst. 
En … Tony’s Chocolonely: bedankt voor jullie 
hart onder de riem en geweldige cadeau! 
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Nog meer Pasen 
 
De begeleiders van Bammetjes/Bakkerij op 
Groote Cingels daagden vorige week cliënten 
uit om hun eigen Paasversieringen van 
zoutdeeg te maken.  
En om een foto in te sturen van een paastak 
met de zelfgemaakte versieringen erin. 
Hieronder een collage van de foto’s die 
ingezonden zijn naar het team van 
Bammetjes/Bakkerij. 
 

 

Supporters  
FC Den Bosch 
 
De supportersclub van FC Den Bosch liet op 
een bijzondere manier zien dat ze óók trots zijn 
op de toppers van Cello. De club bedacht, 
omdat ze natuurlijk het terrein niet op mag, een 
inventieve manier om er met Pasen te zijn.  
Een aantal leden van de supportsclub bracht 
paashaasjes en eitjes. Het voelde heel speciaal 
voor de bewoners om te weten dat FC Den 
Bosch denkt aan de cliënten van Cello.  
Bedankt FC Den Bosch voor jullie steun! 
 

 

 
 
 



 
 

Een tas met kleur  
Stichting Royal Talens heeft veel teken- en 
schildermaterialen beschikbaar gesteld voor de 
cliënten van Cello. De coördinatoren van Vrije 
Tijd en Vrijwilligerswerk hebben 
geïnventariseerd en verpakt en daarna de 
‘tassen met kleur’ verspreid aan de cliënten.  
 
Omdat de dagen voor cliënten best lang en 
minder afwisselend zijn dan ze gewend zijn, 
komen deze spullen goed van pas! 
We wachten nu met spanning op de foto’s van 
de kunstwerken die cliënten maken met deze 
materialen. 
 

 

 

 
 

Een box met tips 
 
Coördinerend begeleider Lieke liet weten dat 
medewerkers van dagcentrum Eygenweg 
vorige week activiteiten boxen naar cliënten 
hebben gebracht die thuis wonen. 
 
Nu de cliënten niet naar het dagcentrum 
kunnen komen, is het fijn als ouders thuis wat 
ideeën opdoen om de dag samen met hun kind 
in te vullen. De boxen zijn gevuld met 
materialen én een uitleg erbij van de 
activiteiten die je ermee kunt doen. 
De boxen zijn heel goed ontvangen! 
Dat laat Floor op de foto zien. De ouders van 
Floor lieten weten de activiteiten box erg te 
waarderen. Zo kan Floor, net als haar zussen 
die thuis hun schoolwerk doen, ook ‘werken’. 
Een schot in de roos dus. 
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Gedichten 
 
In de vorige nieuwsbrief stonden twee 
gedichten; één van cliënt Tom, één van 
begeleider Brigitte. In de tussentijd kwamen 
deze gedachten van ervaringsdeskundige 
Michelle bij ons: 
 
 Is deze tijd werkelijk waar zo slecht? 
 Ik denk namelijk van niet. 
 
 Ik ben iemand met een lichte verstandelijke   
 beperking die altijd de maatschappij bij moet   
 houden. 
 En aan mezelf moet werken om beter te   
 worden. 
 
 Maar nu………..corona in Nederland is, moet  
 iedereen zich een beetje aanpassen,  

 Het is rustiger, 
 mensen letten op elkaar, niet alles hoeft   
 gehaast. 
 
 De maatschappij past zich een beetje aan,  
 aan mij! 
 
 Michelle  
 
Heb jij ook een gedicht of gedachte te delen? 
Stuur dan jouw bijdrage naar 
samenvoorcello@cello-zorg.nl 
We gaan deze gedachten en gedichten 
bundelen in een bladerbare PDF. 
 

……………………… 

 

Radio Social Label 
 
Op donderdag 16 april was dichter Tom op 
gepaste afstand (via de telefoon) te gast in het 
radioprogramma van Social Label. 
 
Tom werkt bij Hint & Tint én maakt bij Social 
Label het servies ‘Kom’. 
Deze middag droeg hij zijn gedicht (zie de 
vorige nieuwsbrief) voor op de Radio Social 
Label. Dit programma is er trouwens elke 
donderdag van 14.30 tot 15.30. Wil je het 
programma met Tom nog eens terugluisteren, 
kijk dan op https://radiosociallabel.nl/ 
 
Het fragment met Tom start op 43.30 minuten. 
De hele uitzending beluisteren kan natuurlijk 
ook! 
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