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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? Stem even af 
met je collega’s van Samen voor Cello voor je 
meteen in de uitvoering gaat. 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! 

……………………… 
 

Cello Challenge 
 
Behoefte aan afleiding? Hier komen de 
challenges voor week 21. Samen met jou geven 
we kleur en invulling aan de week. 
 
Samen of alleen, op afstand en toch ook 
dichtbij, en het belangrijkste: plezier maken! 
Laat weten hoe je de challenge hebt uitgevoerd 
en stuur een een foto, video of verslagje naar 
Samen voor Cello. Als jij dat wilt, delen we 
jouw inzending met heel Cello. En krijg je een 
ereplaats in de volgende Cello Challenge! Dit 
zullen we eerst aan je vragen.  
 
1 TALENTEN uitdaging 
Laat ons zien waar JIJ de beste in bent! Stuur 
ons een bericht, foto of filmpje van jouw talent. 
In de volgende challenge dagen we andere 
cliënten uit om jouw talent te evenaren. Hier 
wat inspiratie: 
Rubik's Cube met 1 hand | Wedden Dat Ik Het 
Kan | Afl. 9 
400 dribbels in 1 minuut | Wedden Dat Ik Het 
Kan | Afl. 3 

Volksliederen herkennen | Wedden Dat Ik Het 
Kan | Afl. 9 
 
2 WOORD ZOEKEN 
Hoeveel tijd heb jij nodig om de woordzoeker 
op te lossen? (zie bijlage)  
Stond jouw straatnaam niet in de puzzel? Laat 
het ons weten, voor een volgende puzzel! 
 
3 BELEVING 
Laat ons zien wat voor moois jij maakt met 
scheerschuim! Gebruik je alleen je handen of 
smeer je het liefste het scheerschuim over je 
hele lichaam? 
 
Ereplaats 
De ereplaats is voor Noortje. Zij heeft vorige 
week meegedaan op de opruimchallenge. Dat 
leidde tot:  
- een goed opgeruimde kast 
- 2 vuilniszakken met restafval 
- 2 zakken vol met plastic afval 
- 1 zak met glas 
- en producten om weg te geven aan een 

speciale plek in Schijndel. In Schijndel is 
een kast waar minima spullen uit kunnen 
meenemen. 

Het resultaat van de opruimchallenge: 
Voor: 

 
   

mailto:samenvoorcello@cello-zorg.nl
https://www.youtube.com/watch?v=vNTxK9b1r2o
https://www.youtube.com/watch?v=vNTxK9b1r2o
https://www.youtube.com/watch?v=MmNHY1dzgFw
https://www.youtube.com/watch?v=MmNHY1dzgFw
https://www.youtube.com/watch?v=MdZQ-DPuIeU
https://www.youtube.com/watch?v=MdZQ-DPuIeU


Tijdens: 

 
Na:  

 

……………………… 

 

We vieren de lente 
Mike van Os en pastor Linda Evers zijn langs 
geweest bij de Misse voor een aangepaste 
ZinViering. Een ZinViering is een zintuiglijke 
zingevingsviering, met onder andere geuren, 
materialen en muziek. Dit keer ging het over de 
lente. De mooie groene takken, de vogeltjes die 
we horen en natuurlijk de tulpen die we uit 
Amsterdam hebben gehaald. 
 

 
 
 
 
 

Normaal komen zij om de paar weken echt 
binnen met deze muziek, maar nu in deze 
corona tijd kan dat niet. Gelukkig kon 
langskomen in een aangepaste vorm wél. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De begeleiding deed de beleving met 
verschillende materialen en Mike en Linda 
maken vanaf buiten muziek en laten materialen 
zien. De cliënten hebben er weer van genoten, 
en Mike en Linda niet minder.  De lente is 
begonnen! De komende weken nemen Mike en 
Linda de lente ook mee naar Haaren en Vught.  
 



Mondkapjes 
Waar een oproep al niet toe kan leiden… Op 
een oproep op 2Match of er mensen zijn die 
hun schouders onder een speciale opdracht 
willen zetten, kwamen verschillende reacties 
binnen. Zo vonden vraag en aanbod elkaar 
snel. Deze dagen wordt er hard gewerkt door 
collega’s en vrijwilligers om niet medische 
mondkapjes te maken, speciaal voor cliënten 
die zelfstandig wonen. Als er straks meer 
bewegingsruimte komt, kunnen zij deze 
gebruiken tijdens het reizen met het openbaar 
vervoer. Vanaf 1 juni is het immers verplicht om 
een mondkapje te dragen in het openbaar 
vervoer. Vrije Tijd zorgde dat er stof kwam én 
een instructie met waar de mondkapjes aan 
moeten voldoen. 
 

 
 

……………………… 

 

Groetjes van 
Fijn om in deze tijd met elkaar in contact te 
blijven… Met elkaar verbinden vinden we 
belangrijk. En dat doen we nu vaak via beeld. 
Elke dag delen we een video met jullie. De 
eerste ‘Groetjes van’ komt van de 
ervaringsdeskundigen. 
Groetjes van... 
 
Er staan ‘groetjes van’ op de planning uit de 
Molenstraat, Bracbant, Best en de 

praktijkverpleegkundigen… Houd Facebook en 
Youtube in de gaten! Wil jij ook een leuke video 
of foto’s aanleveren? Die delen wij graag! 
Neem contact op met: 
communicatie@cello-zorg.nl 

……………………… 

Gevraagd 
1) voor cliënten die ambulante ondersteuning 

van Cello krijgen zijn we op zoek naar 
legpuzzels van 500 of 1.000 stukjes. Heb jij 
nog een complete puzzel waar jij niets meer 
mee doet én die de cliënt mag houden? Geef 
die dan af op het bestuusbureau.  

2) voor een cliënt uit Haaren zijn we op zoek 
naar kleine elektronische apparaten die hij 
kan repareren. Deze cliënt heeft geen werk 
en wil zinvol bezig zijn. Het is wél de 
bedoeling dat hij de apparaten mag houden. 
Kun jij wat voor deze cliënt betekenen? 
Neem contact op met vrije tijd. 

……………………… 

Werkboek 
Het kernteam liet eerder weten dat er een 
‘Cello Corona Werkboek’ is gemaakt. Dit kun je 
printen en zij kunnen er direct mee aan de slag. 
Tekenen, kleuren, schrijven en kletsen over 
alles wat met het Corona-virus te maken heeft. 
Met aandacht voor hoe iemand zich voelt, 
maar ook leuke tips om verveling tegen te 
gaan. Als je dit werkboek lieve gedrukt en wel 
wilt krijgen, stuur dan een bericht naar 
communicatie@cello-zorg.nl. De PDF is ook 
gedeeld op de website, zodat cliënten en 
ouders het ook zelf kunnen downloaden. 

……………………… 

Oproep 
 
Hoe kom jij deze bijzondere tijd door? Knutsel 
je, schrijf je gedichten, zing je? Laat ons weten 
hoe jij je dagen vult. Wij delen dit graag in deze 
nieuwsbrief en op social media. Stuur je bericht 
naar samenvoorcello@cello-zorg.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=xVu16IfpgMM
mailto:communicatie@cello-zorg.nl
mailto:communicatie@cello-zorg.nl
mailto:samenvoorcello@cello-zorg.nl


 

 


