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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? Samen met jou geven 
we kleur en invulling aan de week. Hier komen 
de challenges voor week 22.  
 
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 HARTJES 
Kun jij ergens een hartje in vinden: snoepje, 
blaadje, papiertje, fruit? Kijk en denk creatief… 
Of maak een foto van je hand met hartje. 
Marlies uit Vught geeft hier een voorbeeld: 

 
 
2 TALENTEN uitdaging 
In de herhaling: laat ons zien waar JIJ de beste 
in bent! Stuur ons een bericht, foto of filmpje 
van jouw talent. 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 

……………………… 

Pinksteren 
Grote krachten hebben we allemaal in ons. 
Laat ze groeien! Deel ze met elkaar, geniet 
ervan! 
Pastores Theo Sikking en Linda Evers hebben 
de Pinksterviering opgenomen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=vNTxK9b1r2o
https://www.youtube.com/watch?v=vNTxK9b1r2o
https://www.youtube.com/watch?v=MmNHY1dzgFw
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Volgende week zetten we die online. Én komen 
Theo en Linda langs in Haaren, Rosmalen en 
Vught om krachtzaadjes rond te brengen. Deze 
zaadjes staan symbool voor het verhaal van 
Pinksteren: het geloof, vertrouwen en de hoop 
dat we allemaal goede krachten in ons hebben. 
En dat we die krachten kunnen laten groeien. 
Want terwijl de zaadjes uitkomen en langzaam 
tot bloei komen, groeien wij met hen mee. In 
woord en daad, samen, mooi, sterk en trots in 
deze corona tijd. 

……………………… 

  

Creatief denken 
De medewerkers van de Technische Dienst op 
De Binckhorst hebben een creatieve manier 
gevonden om een tochtje op de duo fiets tóch 
mogelijk te maken voor cliënten. Ze hebben 
daarbij vooral gekeken naar wat wél kan. 
Zie hier het resultaat: 
 

 

……………………… 

Groetjes van 
Met elkaar verbinden en in contact blijven 
vinden we belangrijk. Dat doen we nu vaak via 
beeld. De afgelopen dagen zijn er meerdere 

‘Groetjes van’ video’s gedeeld op sociale 
media. 
Kijk hier voor de video’s van 
Bracbant 
praktijkverpleegkundigen 
zorg in de klas 
Molenstraat Best 
 
Wil jij ook een video of foto’s aanleveren? Die 
delen wij graag!  Neem contact op met 
communicatie@cello-zorg.nl 

……………………… 

Gezonde leefstijl 
Heb jij een vraag over hoe je een gezonde 
leefstijl kan stimuleren bij mensen met een 
beperking? Misschien kan ik je op weg helpen.  

 
 

● Wat is gezonde leefstijl? 
● Hoe kies je voor gezonde producten?  
● Wat is gezond? 
● Wat kan je doen om beter te slapen? 
● Hoe kom je meer in beweging? 
● Wat is gezonde leefstijl? 
● Wat kan ik thuis doen? (dit gaan we 

dan ook echt doen) 
 
Stuur je vraag naar Anne van Dal, 
bewegingsagoog, avandal@cello-zorg.nl 
We plannen dan een interactief vragenuurtje 
in. Het is handig als je een laptop of computer 
met camera hebt, zodat we met elkaar kunnen 
praten en elkaar kunnen zien. 

……………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=1HDnWNzJUWI&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=NbEgQZMLbZ0&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=IikwLk8OyHA
https://www.youtube.com/watch?v=S6fGfoVlqQU
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Aangeboden - 
Gevraagd 
1) je vraagt één fietskar; krijgt er twee. De 

cliënt uit de Bommelerwaard waar we deze 
oproep voor plaatsten is inmiddels voorzien.  

Er kwam nog een reactie op binnen. De moeder 
van een medewerker zoekt een goede 
bestemming voor deze fietskar, die weinig 
gebruikt is. 

 

 

Ken jij een cliënt die zo’n fietskar goed kan 
gebruiken? Stuur dan een bericht met motivatie 
naar samenvoorcello@cello-zorg.nl 

2) na onze vorige oproep hebben de cliënt in 
Haaren kunnen voorzien van kleine 
elektronische apparaten om te repareren. 
Heb jij ook nog apparaten waar je niets 
meer mee doet én die deze cliënt mag 
houden, stuur dan een bericht naar 
samenvoorcello@cello-zorg.nl  

 

 
 

Bedankt 
 
Landgoed Huize Bergen in Vught stuurde 
dertig ‘je verdient het’ tickets voor 
medewerkers. Zodat zij ná 1 juni op het terras 
corona-proof kunnen genieten van een kop 
koffie of thee met wat lekkers. 
 

 

……………………… 

Bedankt (2) 
 
In de Van Sonstraat in Vught worden de 
vrijwilligers ontzettend gemist. Om hun 
kanjer-vrijwilligers te laten weten dat ze zo 
gemist worden, stuurden cliënten en team dit 
presentje … 
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Radio Social Label 
Elke donderdag om 14.30 uur kan je via 
www.radiosociallabel.nl luisteren naar een 
uitzending van de Social Label radio.  

En wil je meedoen aan de uitzending? Heb je 
een verhaal te vertellen, een lied te zingen, een 
tip? Stuur die dan in via radio@sociallabel.nl 

 

……………………… 

Oproep 
 
In de nieuwsbrief van vorige week stond een 
oproep ‘hoe kom jij deze bijzondere tijd door? 
Daar kwamen de volgende reacties op: 
 
Harrie maakt het gat in een van de 
vogelhuisjes groter, zodat de vogels er beter in 
kunnen nestelen. 
 

 
 
 
 
 
 
Marlies ging met een begeleider naar het park 
tegenover haar appartement om te wandelen 
en picknicken. Daar vonden ze dit klavertje. 
Marlies wenst iedereen veel geluk! 
 

 
 
En jij? Laat ons weten wat je doet en wat je 
bezig houdt. Stuur je bericht naar 
samenvoorcello@cello-zorg.nl 
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