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Mooie initiatieven 
 
Met deze nieuwsbrief laten we zien dat we oog 
hebben voor de mooie initiatieven die in deze 
bijzondere tijd ontstaan. 
Op basis van de feedback op de eerste 
nieuwsbrief hebben we de opzet wat 
aangepast. 
 
Samen slaan we ons door deze onzekere tijd 
heen. En... mooie acties helpen daar zeker bij! 
 

……………………… 
 

Dichter Tom 
 

 
 
Dit gedicht is geschreven door Tom, 
medewerker van Hint &Tint.  

Tom werkt nu op de woning en zit vol creatieve 
energie. Met dit gedicht wil hij iedereen een 
hart onder de riem steken. 

……………………… 

Geroerd, geraakt  
 

 
Begeleider Brigitte was aan het werk tijdens de 
persconferentie op 31 maart. Toen ze 
thuiskwam schreef ze, om haar hoofd leeg te 
maken, haar gedachten op. Ze deelde deze 
woorden in haar team, van de Ruybosch. Wij 
geven Brigitte’s woorden een breder podium in 
deze nieuwsbrief. Zodat ze ook jou inspireren. 

……………………… 



 

Contact houden 

 
In contact blijven, ook in deze tijd, is voor 
iedereen heel waardevol. Er zijn gelukkig veel 
mogelijkheden om via de telefoon en computer 
contact met elkaar te hebben. Bijvoorbeeld via 
beeldbellen met Whatsapp. Dit gemakkelijk en 
gratis. Dat kan met één persoon, maar ook met 
meer mensen tegelijk. 
Er zijn instructies gemaakt, in gemakkelijke 
taal, met foto’s en filmpjes. Je vindt ze op 
intranet en op de website van Cello: 
 
https://www.cello-zorg.nl/over-cello/nieu
ws/hulpmiddelen-corona/ 
 

……………………… 

 

In de lente is het 
Pasen 
 
Als alternatief voor de vieringen op 26 en 27 
maart zijn pastors Theo Sikking en Linda Evers 
samen met cliënt Ingrid de plantjes die ze 
normaal zouden uitdelen tijdens de viering 
gaan brengen naar de woningen in Haaren en 
Vught. 
 

 
 
 
Samen op weg naar Pasen… 
Op 31 maart hebben pastors Theo Sikking en 
Linda Evers een viering opgenomen voor de 
cliënten. Zo kan iedereen vanuit de huiskamer 
Pasen gewoon meevieren. 
Want… Pasen wordt het! Ook dit jaar. Samen 
komen we deze moeilijke tijd te boven. 
Daarom vieren we het leven zoals het is: met 
een lach en een traan. 
 
De viering kan via Youtube bekeken worden: 
https://youtu.be/eI_yT3T-POM  
 

……………………… 
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Samenleving 
 

 
 
In deze spannende en nare tijd ervaren wij ook 
hoe mooi de SAMENleving is. Op 1 april 
bijvoorbeeld, kregen wij van KrelingChrysanten 
uit Gameren een enorme lading dozen. Daarin: 
honderden bossen chrysanten. Alle cliënten en 
medewerkers die op De Binckhorst en verderop 
in Rosmalen wonen en werken, konden 
daarmee verblijd worden. Echt geweldig. 
 

……………………… 

Tijdsbesteding 
Er worden allerlei creatieve manieren bedacht 
om met cliënten in verbinding te blijven. En ze 
activiteiten aan te bieden om de tijd zinvol door 
te komen.  
De begeleiders van Bammetjes/Bakkerij op 
Groote Cingels lieten ons weten dat zij dit als 
volgt doen: 
 
 

Alle cliënten die zij ondersteunen hebben een 
mobiele telefoon. Ze hebben een speciale 
groepsapp aangemaakt. Begeleiders en 
cliënten delen daarin leuke foto’s met elkaar of 
een favoriete liedje. 
Momenteel zijn de begeleiders dagelijks in 
contact met acht cliënten. Begeleiders maken 
een filmpje, waarin ze de cliënten toespreken. 
Sommigen die niet actief zijn in de groep 
vergeten ze niet. Die sturen ze een berichtje of 
bereiken ze via beeldbellen. 
 
Vorige week zijn ze begonnen met het 
versturen van een opdrachtenboekje naar alle 
cliënten. Daar staan opdrachten in die te 
maken hebben met het werk bij Bammetjes en 
de bakkerij. Als cliënten de opdrachten af 
hebben, maken ze een foto van de uitkomst en 
sturen die op naar de begeleiding. Die 
verzamelt alle antwoorden en koppelt hier een 
prijs aan. Daar komen leuke reacties op terug, 
ook van ouders. 
 
Vanaf deze week zijn de begeleiders elke dag 
live om 13.30 uur. Ze beantwoorden dan 
meteen alle vragen. 

 

 



 

 
 

 

 
Ook gaan ze spelletjes via Whatsapp doen. 
Iedereen is vrij om mee te doen. Er zijn 20 
interactieve spellen bedacht. Bijvoorbeeld 
bingo, raadspelletjes en geluidenspelletjes. Ze 
maken daarbij gebruik van beeldbellen.  

……………………… 

 
Zelf een idee? 
 
Laat het ons weten! Zowel medewerkers, 
cliënten, ouders, vrijwilligers kunnen mailen 
naar: samenvoorcello@cello-zorg.nl  
 
Let er wel op dat wij op dit moment alleen 
initiatieven toestaan die passen bij onze 
richtlijnen. Dit betekent dat we je vragen om 
activiteiten te bedenken die digitaal kunnen 
worden uitgevoerd of per post kunnen worden 
verspreid. 
 
Hoe graag we het anders zouden willen, 
initiatieven en activiteiten op terreinen zijn op 
dit moment niet mogelijk. Het 
besmettingsgevaar is voorlopig te groot. 
 
Dank je wel! 
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