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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  
 
Samen slaan we ons door deze onzekere tijd 
heen. En... mooie acties helpen daar zeker bij! 

……………………… 
 

Creatief 
Dankzij de creativiteit van huismeester 
Raijmond kunnen Jolanda en Trudy veilig én 
gezellig samen aan tafel met hun favoriete 
bezigheden doorgaan.  
 

 
 
 
 

Nog meer 
creativiteit 
Sabine van Grinsven van het opleidings- 
centrum bedacht een manier om ook nú iets te 
doen met de vraag van medewerkers in het 
aanleren van vaardigheden en technieken om 
veilig te werken in situaties waarin agressie 
een rol speelt. Sabine is trainer van de cursus 
‘Professioneel Handelen bij Dreigende 
Agressie’. 
 
Hoe oefen je als je afstand moet houden en 
niet in groepen kunt trainen? Naast de 
e-learning ging Sabine 1-op-1 trainingen 
aanbieden. Met een aantal creatieve 
aanpassingen is dat veilig: 

- positioneren (zorgen voor een veilige 
plek in de ruimte) en afstand/nabijheid 
kunnen in de 1-op-1 training veilig 
geoefend worden 

- voor de technieken voor persoonlijke 
veiligheid gebruikt Sabine nu 
zwemnoodles (zie foto) 
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- voor het aanleren van teamtechnieken 
om samen een cliënt veilig onder 
controle te krijgen, heeft ze oefenpop 
‘Koos’ gemaakt. Koos, zie foto, heeft 
extra kleren, handschoenen en een 
hoes over het hoofd. Na de training 
gaan al deze spullen in de was. 

 

  
Zo kan er ook nu geleerd worden om agressie t 
voorkomen en waar nodig te handelen. En de 
medewerkers zijn enthousiast! 

……………………… 

 

Koningsdag 
 

 
Stuur een foto van jezelf -je team of met 
cliënten- in je mooiste Koningsdag-outfit naar 
Samen voor Cello! 
samenvoorcello@cello-zorg.nl  

De origineelste inzendingen krijgen een fraai 
ingelijste vergroting van de foto. 
Doe mee! 

……………………… 

 

Hart onder de riem 
Om te laten zien dat ook wij denken aan de 
mensen die in het ziekenhuis werken, hebben 
we meegedaan aan een actie van het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis. We nodigden cliënten uit om 
een creatieve invulling te geven aan een hart in 
de vorm van een A4.  
 
Collega Jos Spoor zorgde ervoor dat alle 
creatief versierde harten, in totaal 217 stuks, 
werden aangeboden aan de toppers in het 
ziekenhuis. Op het JBZ maken ze daar een 
slinger van.Dat is nog eens een hart onder de 
riem… 
 

 

……………………… 
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Met dank aan... 
Richard van den Heuvel werkt bij Mars; twee 
van zijn kinderen werken bij Cello. Richard 
overtuigde zijn leidinggevende dat 
medewerkers in de zorg wel wat extra’s 
kunnen gebruiken.  
Hij regelde dat we bij Cello 200 tassen kunnen 
uitdelen gevuld met Celebrations en Twixen. 
Wat extra energie voor jou als medewerker, 
voor bij de koffie of thee, als je aan het werk 
bent. Met dank aan Richard én Mars. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nog meer dank... 
 
Wagemaker is een bedrijf waarmee het team 
van Vrije Tijd en Vrijwilligerswerk jaarlijks 
contact heeft. Wagemaker steekt jaarlijks bij 
Cello met hun project Fun2Care de handen uit 
de mouwen. Zij beplanten dan tuinen. 
 
Dit jaar bedacht Wagemaker een creatieve 
oplossing om tóch wat te betekenen; nu dat 
niet kan op de manier die het bedrijf gewend is. 
Ze schonken 54 bossen bloemen. 
Het team Vrije Tijd zorgt voor de verspreiding. 
 

 

 
 



 

Netwerk-kracht 
 
De kracht van een netwerk was ons 
natuurlijk al bekend. Wij vormen een netwerk 
met cliënten, hun ouders, in de teams en met 
vrijwilligers. 
Ook extern blijkt Cello een groot netwerk te 
hebben. Dat een balletje soms ineens snel kan 
rollen werd afgelopen week maar weer eens 
duidelijk. Op maandag belde begeleider Danée 
met communicatie. Die schakelde met Samen 
voor Cello; zij op hun beurt met Smaakhelden. 
En zo kreeg Cello binnen vier dagen pallets vol 
met zuivelproducten van Friesland Campina. 
Gezond, lekker en ook nog eens gratis ter 
beschikking gesteld. Jullie vinden de komende 
week de kwark bij jullie reguliere 
boodschappen van Smaakhelden. 
 
Stuur gerust een foto naar Samen voor Cello 
met je gezicht vol kwark of de tafel gedekt! 
samenvoorcello@cello-zorg.nl 

 
 

……………………… 

 

Kaartje... 
 
Ken je nog die slogan ‘kaartje, kleine moeite 
groot plezier’? Wat krijgen we veel leuke en 
lieve ansichtkaarten op onze FB-oproep, vanuit 
het hele land: Zwolle, Lelystad, maar ook veel 
uit de eigen regio. Hartverwarmend. De 
kaarten zijn een cadeautje voor onze cliënten. 
Alle kaarten komen centraal binnen op het 
bestuursbureau. De medewerkers van Vrije Tijd 
en Vrijwilligerswerk zorgen dat de kaarten bij 
de cliënten komen.  
 

 
 

……………………… 

Muziek 
 
Muzikant Mike van Os heeft afgelopen 
weekend bij vijf woningen van Cello een 
optreden gegeven.  
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Van de ervarings- 
deskundigen 
 
De ervaringsdeskundigen wensen iedereen 
veel sterkte, hoop en kracht om de moed erin te 
houden. Blijf gezond is hun belangrijkste 
boodschap. Klik hier voor hun video: 
https://youtu.be/WvZiqTfytG0 
 
Verder hebben ze een boodschap verspreid om 
te laten weten hoe fijn het is om juist in deze 
tijd onderdeel van een groep te zijn. Samen 
slaan we ons er doorheen en ze zijn trots op 
iedereen die hier een steentje aan bijdraagt. 
 

 
 

……………………… 

 

Samen vieren 
 
De pastores Linda Evers en Theo Sikking 
hebben een tweede viering voor bewoners 
gefilmd. Net als bij de Paasviering kan iedereen 
vanuit de eigen huiskamer - toch een beetje 
samen - het leven weer meevieren.  
 

Deze viering gaat over de schepping van de 
wereld. 
De video is te zien via: 
https://youtu.be/Fb1OWsKyc0U 
 

……………………… 

 

Gedichten 
 
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep. 
Heb jij een gedicht of een gedachte om te 
delen? Stuur dan jouw gedicht of gedachte 
naar samenvoorcello@cello-zorg.nl 
We bundelen ze in een doorbladerbare PDF.  
In de tussentijd kwam deze gedachte van 
ervaringsdeskundige Sonja bij ons: 
 
 Als ik aan Corona denk. Dan denk ik   
 aan de mensen die op intensive   
 care liggen. 
 Omdat ze vechten voor hun leven 
 En denken kom ik hier ooit weer uit, 
 Families in diepe angst en hopen dat ze 
 zelf niet worden getroffen. 
 
 Ook denk ik aan de mensen die in de   
 zorg werken, denk maar aan mensen   
 die in ziekenhuizen werken of mensen  
 die met ouderen werken of zelfs in   
 zorginstellingen werken,  
 een grote zorg op hun schouders, veel  
 regelen, veel communiceren zodat het   
 goed geregeld is vooral in de   
 ouderenzorg en gehandicaptenzorg. 
 En in hun achterhoofd oplettend dat   
 ook zij niet in die ellende belanden. 
 De vraag is zullen wij dit met zijn allen  
 overwinnen? Geen idee, wie zal het   
 zeggen? 
  
 Hierover is er nog geen duidelijk  
 antwoord, we zullen ons moeten   
 bundelen, elkaar moed inspreken om   
 overeind te blijven, 
 Volhouden dan komen we hier weer  
 samen uit 
 Want samen staan we sterk. 
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