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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 komt 
de challenge voor week 23.  
 
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.  
 
OMGAAN met SPANNING 
Hoe ga jij in deze tijd om met spanning? Maak 
daar je eigen poster van. Knip hiervoor plaatjes 
uit tijdschriften, schrijf woorden of maak 
tekeningen. Zo’n poster helpt om je gedachten 
te ordenen en misschien word je er rustig van? 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben hier een poster ter inspiratie. 
 

 
 
Ereplaats - Hartjeschallenge 
De ereplaats is deze week voor Jessica. Zij is 
super creatief bezig geweest met de hartjes 
challenge. Als je goed kijkt dan zijn er overal 
hartjes om je heen! 
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……………………… 

Pinksteren 
Grote krachten hebben we allemaal in ons. 
Laat ze groeien! Deel ze met elkaar, geniet 
ervan! 
 
Zondag is het Pinksteren. Pastores Theo 
Sikking en Linda Evers hebben speciaal 
daarvoor een viering opgenomen. Daarin staan 
de zaadjes symbool voor het verhaal van 

Pinksteren; het geloof, vertrouwen en de hoop 
dat we allemaal de goede krachten in ons 
hebben en dat we deze kunnen laten 
uitgroeien.  
 
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. De viering is te zien via deze 
link: Pinksterviering  

……………………… 

  

Hart onder de riem 
Een hart onder de riem voor al onze cliënten! 
Ervaringsdeskundigen Esmyralda, Jessica, 
Sander en Karel vertellen over hoe hun leven er 
nu uit ziet. Wat zijn wij trots op hen. Via 
beeldbellen praten ze openhartig met 
bestuurder Toine van der Pol. 

Bekijk hier het hele gesprek  

Hun boodschap aan alle cliënten is: 'Houd vol, 
samen kunnen we dit aan!' 

……………………… 

Groetjes van 
Met elkaar verbinden en in contact blijven 
vinden we belangrijk. Dat doen we nu vaak via 
beeld. Deze week delen de AVG artsen hun 
‘Groetjes van’ video op sociale media. 
Groetjes van de AVG artsen 
  
Wil jij ook een video of foto’s aanleveren? Die 
delen wij graag!  Neem contact op met 
communicatie@cello-zorg.nl 
 

   

https://youtu.be/ZyqSPw6Rdus
https://bit.ly/3gd8TCN
https://youtu.be/3l-z5KJ2uK4
mailto:communicatie@cello-zorg.nl


Corona-kit 
Hulpmiddel voor EMB en EVB 
 

● Hoe maak je duidelijk dat je 1,5 meter 
afstand houdt? 

● Hoe bereid je cliënten voor op het 
gebruik van beschermende middelen? 

● Hoe verzorg en communiceer je met 
een cliënt als je beschermende kleding 
draagt? 

De doelgroep EMB/EMB kan hier alleen maar 
aan wennen door het te ervaren. Daarom is er 
een ‘Corona-kit’ ontwikkeld. In de koffer zitten 
allerlei voorwerpen en tips voor de begeleider.  
De koffer wordt nu uitgeprobeerd bij een 
aantal woningen en dagbestedingsplekken. 
 

 
 
De Corona-kit is ontwikkeld door Astrid van der 
Meulen, Marion der Kinderen, Marjan Arts, 
Jessica de Beukelaer en Silvia van Gorkom. 
 
 
 

Gevraagd 
Diamond painting 
Waar kom je tegen betaalbare prijzen aan 
materialen voor diamond painting? Er is veel 
vraag naar. Stuur je tip naar 
samenvoorcello@cello-zorg.nl 

 
Strokrans 
De bewoners van de Beatrixstraat in Kerkdriel 
zijn kransen aan het versieren. Heb jij nog 
ergens een kale strokrans liggen (zie foto), en 
doe je er niets meer mee? Deze bewoners 
maak je er erg blij mee. Stuur je reactie 
rechtstreeks naar begeleider Jozien Peters. 

 

……………………… 

Naar de film 
 
Het team van Vrije Tijd zoekt naar en bedenkt 
activiteiten die je wél kan doen in deze tijd. Op 
verschillende locaties organiseert Vrije Tijd 
privé bioscoop middagen en avonden, voor één 
woning tegelijk. Wat dacht je van samen met 
(een deel van de) cliënten naar The Lion King?  
 

 
. 
Neem contact op met Vrije Tijd als je hier 
interesse in hebt. 
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Daar zit muziek in! 
 
Mike van Os, begeleider bij Cello én muzikant, 
wil met Muzieksensatie via Google Meet een 
gratis concert geven. Voor de muzieksensatie 
van 4 juni aanstaande (19 - 19.30 uur) kun je je 
hier aanmelden: 
Meld je aan voor MUZIEKSENSATIE!   
 

 
 
Die MIKE daar zit dus muziek in… je hebt zijn 
naam al regelmatig voorbij zien komen, ook bij 
de tuinconcerten. Tijd voor een gesprek! 
Désiree die betrokken is bij ‘Samen voor Cello’ 
is benieuwd hoe Mike het ervaren heeft om 
contact te maken met cliënten, op afstand, in 
deze tijd. Bekijk het interview, in 
drie delen, hier. 

……………………… 

Raamdecoratie 
Een paar nieuwsbrieven geleden heeft het 
team van Vrije Tijd je uitgenodigd om mee te 
doen aan de raamdecoratie wedstrijd.  Maak 
een fraaie raamtekening en wie weet win jij 
een leuke prijs? Behalve dat je creatief bezig 
bent fleurt je woning op van zo’n tekening. 

Op 8  juni eindigt deze wedstrijd. Het team 
Vrije Tijd kreeg al een aantal inzendingen. 
Zoals je op deze foto kan zien, is Wendy heel 
enthousiast bezig aan haar inzending: 

 

……………………… 

Oproep 
 
Op de oproep ‘hoe kom jij deze bijzondere tijd 
door’ reageerde begeleider Tommy. 
Tijdens een ommetje kwam hij dit tegen: 

 
 
Zijn boodschap is: “Kijk met aandacht en 
liefdevol om je heen en tussen het ‘onkruid’ 
vind je de mooiste dingen.” 
 
De collega’s van Smaakhelden hebben deze 
video gepost om te laten weten We doen het 
SAMEN! 
 
En jij? Laat ons weten wat je doet en wat je 
bezig houdt. Stuur je bericht naar 
samenvoorcello@cello-zorg.nl 
 

https://muzieksensatie.nl/live-stream-concert
https://youtu.be/SmBas088dgg
https://www.facebook.com/Smaakhelden/posts/1896673557306851
https://www.facebook.com/Smaakhelden/posts/1896673557306851
mailto:samenvoorcello@cello-zorg.nl

