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KOCKENGEN rEen klas-
sieke win-winsituatie is
het: zowel de clidnten van
Abrona als woonzorgcen-
trum Overdorp hebben er
baat bij. De Abrona-cli6n-
ten hebben een zinvolle
dagbesteding en Over-
dorp kan extra handen
goed gebruiken.

DOUWE ANNE VERBRUGGE

De tafels dekken voor de brood-
maaltijden of de warme hap, maar
ook serveren en vervolgens afivas-
sen. De clidnten van Abrona Kunst
& Koffie participeren steeds vaker
bij woonzorgcentmm Overdorp.
,,Het gaat allemaal heel natuurlijk"
verlelt Gera van Vliet, coordinator
catering bij Overdorp.

Bianca Ruygrok is een van de
eli€nten vanAbrona Kunst & Koffe,
dat gel'estigd is in de voormalige ge-
reformeerde kerk in de Kocken-
gense Nieuwslraal. Zij werkt;twee
dagen per week bij Overdorp. ,,In
Kockengen hadden we de participa-
tiesamenleving al uitgevonden voor-
dat hij vorig jaar in Nederland werd
bedacht. Drie jaar geleden werkte
onze Coby al bij Overdorpj'

Sinds kort werken er drie vaste
krachten, en er zijn nog meer cliEn-
ten van Abron4 allen met een ver-
standelijke beperking, die bij Over-
dorp aan de slag willen.

Vriiwitlig
De cli€nten van Abrona werken op
wijwillige basis bij het woonzorg-
centrum. Esther van de Woestijne,
onder meer werkzaam als begelei-
der bij Abrona Kunst & Koffie, legt
uit dat Abrona zinvolle werkplekken
zoekt voor zijn clidnten.

,,Dat kan bij Kunst & Koffie zell
maar het is net zo leuk als zij die vei-
lige setfing durven te verlaten. Daar

begeleiden wij onze cli€nten bij."
Ruygrok zegt dat zij het absoluut

niet eng vindt om bij Overdorp te
werken: ,,De bewoners nemen ons
zoals we zijn, ze zijn open-minded.
Maar ik vind het wel prettig dat ik
in een vast en vdrtrouwii team werk
bij Overdorp."

De ilvee beroepskrachten leggen
uit dat zij de tijd nemen om de
clidnten van Abrona in te werken,
zoals bij . de tafelaankleding.

Van de Woestijne: ,,Bij Abrona
doen we dat anders dan bij Over-
dorp. Dat moet je even goed afstem-
men,"

Jan van Lindenberg, manager fa-

cilitaire dienst van Zorggroep de
Vechtstreek waar Overdorp onder
valt, is uiteraard blij met het samen-
werkingsverband binnen het pol-

Abrona, Overdorp
en bovenal de
bewoners varen
er wet bii

derdorp. Op de waag of de inze
van wijwillige hulp van de cliEnte
vanAbrona Kunst & Koffte geen ver
kapte bezuinigingsmaatregel is o
het eigen personeelsbestand, anl
woordt hij stellig met een stelli
'riee'.

Van Lindenberg: ,,Natuurlijk vet

andert er veel in de langdurige zorl
maar de inzet van wijwilligers is t

jarenlang nodig."
,,Dat is geen nieuws. De uitwissr

ling met de cli€nten van Abrona :

een win-winsituatie. Iedereen hee
er baat bij: Abrona, Overdorp en bt
venal natuurlijk de bewoners va
Overdorp."

A Bianca Ruygrok serveert de soep in woonzorgcentrum Overdorp. FoTo Dou\ /E ANNE vERBRUGGE

-Jan van Lindenberg


