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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! 

……………………… 
 

Koningsdag 
We bedoelen natuurlijk Woningsdag 2020. 
Want… géén rondreizende koning, géén 
kleedjes met spullen, géén straatfeesten. 
Wat we wél hadden… 
 
 

 
 

De medewerkers van Vrije Tijd hadden het 
super druk met al die lintjes. Want… iedereen 
verdiende op deze speciale Koningsdag 
natuurlijk een lintje! 

 
 
De dagbesteding van Groote Cingels had bij 
alle woningen op die locatie een knutselpakket 
laten bezorgen. Met de oproep om de ramen te 
versieren in de sfeer van Koningsdag. Daar is 
goed gehoor aan gegeven! 
Prijzen, in de vorm van een feestelijke 
Koningsdag traktatie, werden gewonnen door 
Cingel 22, Cingel 12 en Cingel 23. 
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Begeleider Shirley van de Bakkerij op Groote 
Cingels liet weten dat ze al hun cliënten een 
tasje cadeau hadden gedaan met een 
instructie en materialen om oranje tompoucen 
te maken. Er kwam mooie foto’s binnen van de 
resultaten! 
 

 
 
 
 



Hartjes 
Wat doe je om je familie te laten weten dat je 
aan ze denkt? Je spreekt een lieve en 
persoonlijke boodschap voor ze in, in de 
speciale All You Need is Love caravan.  
 

 
 
Bewoners van de Van Sonstraat en Princenlant 
kregen de kans een videoboodschap op te 
nemen voor hun familie. En hun dierbaren een 
persoonlijke groet te brengen, vanuit deze 
beroemde caravan. Op Familienet zijn deze 
filmpjes vervolgens gedeeld. 
 

 

JBZ 
In de vorige nieuwsbrief lieten wij je weten dat 
súper veel cliënten van Cello hebben 
meegedaan aan de actie om de medewerkers 
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis een hart 
onder de riem te steken. 
 
Karin, verpleegkundige, liet weten dat ze een 
brok in haar keel kreeg van de slinger. “De 
persoonlijke berichten getuigen van 
saamhorigheid, iets wat in deze tijd heel 
belangrijk is”.  
Een andere verpleegkundige liet via Whatsapp 
weten: “Kijk hoe bijzonder en hartverwarmend 
iedereen ons in het JBZ een hart onder de riem 

steekt!  Ook heel veel hartjes gekleurd 
door Cello, kippenvel!!”  
 
De initiatiefneemster van deze actie, Mara 
Stevelmans, liet weten dat zij erg verrast was 
door het grote aantal hartjes dat door Cello is 
aangeleverd. In totaal 244 stuks. Ze heeft de 
hele donderdagavond doorgewerkt om alle 
hartjes te lamineren. Op vrijdag 24 april zijn ze 
opgehangen in de vorm van een slinger. Het 
Brabants Dagblad was daarbij aanwezig en 
heeft deze actie breder uitgedragen. Zie het 
artikel: 
 
JBZ-slinger maakt indruk op personeel 
ziekenhuis | Brabant, we doen het samen! 
 

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/jbz-slinger-maakt-indruk-op-personeel-ziekenhuis~a214a2ca/
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Mara liet tot slot weten: “Wij als een groep 
vrijwilligers en de medewerkers van het JBZ 
zijn ontroerd van de vele prachtige inzendingen 
van Cello. Nogmaals hartelijk dank!” 

……………………… 

 

Groeten van... 
 
Begeleider Geertje heeft in de achtertuin van 
de Esscheweg samen met Perry, Tim en Harrie 
gewerkt aan een boodschap voor iedereen uit 
Vught. 
 

 

Normaal gesproken komt Perry naar de 
dagbesteding bij InHout. Nu dat niet kan, 
bedacht Geertje een Corona-proof alternatief. 
Met als bijvangst dat twee van Perry’s 
huisgenoten óók hebben meegewerkt aan deze 
groet. 
 
Namens alle bewoners en begeleiders van de 
Esscheweg, de hartelijke groeten voor iedereen 
uit Vught! 
 
* en voor de oplettende kijker....ze hebben een 
letter verstopt ;-) 

……………………… 

 

Kaartje... 
 
Ken je nog die slogan ‘kaartje, kleine moeite 
groot plezier’? Bij Cello komt er nog steeds een 
stroom post binnen voor cliënten. Hart- 
verwarmend is dat. 
Maar… misschien is het ook leuk om andersom 
wat te verzenden. Zodat je in contact blijft met 
ouders en familie van de cliënt en de 
vrijwilligers. Bij de Printservice van Cello kan je 
zulke kaarten opvragen. Inmiddels zijn daar 
zo’n 2.000 kaarten gedrukt. 
Dus… heb jij ook kaarten nodig uit naam van je 
cliënt of team? Stuur een bericht naar de 
Printservice, geef je locatie door en zij zorgen 
dat de kaarten op jouw werkplek terecht 
komen om te versturen. 
 

 
 
 



Radio Social Label 
 
Iedere donderdag om 14.30 uur kan je luisteren 
naar Radio Social Label. Een programma dat 
Peer de Graaf presenteert. Mensen die live op 
de radio willen met hun verhaal, liedje, gedicht 
of grap kunnen zich hiervoor via 
radio@sociallabel.nl aanmelden. Dan neemt de 
redactie contact op. 
 

 

……………………… 

 

In beeld 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) heeft een ontroerende en indringende 
reclamespot gemaakt, die begin mei via de 
publieke omroepen wordt uitgezonden. 

Onder het motto ‘denk een beetje aan ze’, 
wordt iedereen opgeroepen om te denken aan 
de gehandicaptensector, ten tijde van corona: 
cliënten, ouders en verwanten en de 
zorgprofessionals.  

In onze zorg bestaat het begrip afstand niet, 
laat staan anderhalve meter. Onze praktijk 
staat juist in het teken van warme aandacht 
van nabij en knuffelen.  

Je kan de video hier alvast bekijken.  

 

Cello Challenge 
 
Behoefte aan afleiding? Wij geven elke week 
een leuke draai aan jouw week. Hier komen de 
challenges voor week 19. 
 
Samen of alleen, op afstand en toch ook 
dichtbij, en het belangrijkste: plezier maken! 
Laat weten hoe je de challenge hebt uitgevoerd 
door een foto, video of verslagje te sturen naar 
Samen voor Cello. 
Het wordt met heel Cello gedeeld en krijgt een 
ereplaats in de volgende Cello Challenge!  
  

● CHALLENGE 1: duik je tuin in / balkon op 
/ kledingkast of keuken, maak schoon, 
verwijder onkruid, ruim lekker op. Waar 
zie je al heel lang tegen op om mee aan 
de slag te gaan? Leef je helemaal uit en 
maak een voor en na foto! 

● CHALLENGE 2: maak een rijmpje met 
daarin de volgende woorden: ik, zie, jou, 
lente, zorg, warmte. Maak je er ook een 
mooie illustratie bij? 

● CHALLENGE 3: Pak een stoel en zoek 
een rustige plek. Geniet van deze 
stoelyoga. Welke oefening vind je fijn om 
te doen?  https://youtu.be/qKf1utgCZmc 
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Extra’s 
Zoekplaatje en hulpvragen.  
Bekijk het plaatje goed! 
Zoek de olifant, tijger en vos 
Zie jij 10 dieren en kun je die opschrijven? 
Hoeveel verschillende dieren zie jij in het 
gezicht?   
Kun je de kameel ontdekken? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleurplaat 
en misschien deze kleurplaat nog waar je eerst 
de lijnen moet verbinden... 
 

 
 
 


