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Prachtig gelegen in de bossen, net buiten 
het dorp, bevinden zich de woonzorglocaties 
Lijsterhof, Vinkenhof en Merelhof in 
Elisabeth Park.

In de gemeenschappel� ke huiskamer en de 
prachtige tuinen ontmoeten bewoners en 
bezoekers elkaar. Vandaag is de kapper op 
bezoek in de Merelhof, waar mensen wonen met 
een lichamel� ke beperking. Sylvia komt iedere 

maandag en bl� ft zo lang het nodig is. Terw� l drie 
bewoners nog ontb� ten en een bewoner op de 
trainingsfi ets trapt, wast en knipt Silvia de haren 
van zuster Dorothea. Een andere bewoner zit in de 
‘wachtkamer’. Het is een gezellig komen en gaan. 
Zuster Dorothea woont al 60 jaar in het park. Ze 
vertelt: “Ik woonde eerst in het voormalig klooster, 
daar k� k ik nu vanaf m� n kamer op uit. Soms doet 
die aanblik p� n, maar ik ben wel bl�  dat ik op deze 
plek mocht bl� ven wonen. Ik kan hier schilderen, in 
de les of op m� n kamer.” Activiteitencoach Renée 
Kaats regelt de schildermiddagen. Daarnaast 
organiseert z�  alle andere activiteiten, ook op 
locaties buiten Elisabeth Park. 

In samenwerking met Stichting Welz� n in Lage 
Vuursche z� n er b� voorbeeld muziekmiddagen in 
het dorpshuis de Furs of restaurant Vuursche Bos. 
Daarnaast is er gym en bewegen op muziek. 
Soms in de huiskamer van de Merelhof en soms 
in de prachtige tuin, waar bewoners ook kunnen 
wandelen en genieten van de natuur. Renée 
vertelt: “Het is een prachtige locatie met een leuke 
doelgroep. Mensen willen echt iets doen en dan 
is het heerl� k ze met aandacht een goed gevoel 
te kunnen geven.” Vandaag komt er een pianist 
spelen op de Vinkenhof. Renée gaat vast die kant 
op om hem op te vangen. Zuster Dorothea wordt 
inmiddels geföhnd en gekapt. De volgende klant is 
b� na aan de beurt.

Op zoek naar 
vakantiewerk?
Op zoek naar een goed betaalde 
vakantiebaan in de regio Baarn?

Kom dan werken als zorgmedewerker, 
zorgondersteuner of facilitair medewerker 
b�  Silverein. Stuur een appje                                                               06 12 02 52 37
of mail ons   vakantiewerk@silverein.nl

Verhalen uit het hart
“DAAR DOE JE HET VOOR, MENSEN WEER BIJ ZICHZELF 
ÉN ELKAAR TE BRENGEN“

In de podcastserie ‘Verhalen uit het hart’ vertellen medewerkers van 
Silverein een persoonl� k verhaal. Over mooie, ontroerende en intieme 
momenten die hen hebben geraakt en hen alt� d b� bl� ven.

Joachim, geestel� k verzorger b�  Silverein in Soest en Baarn, werkt met mensen met dementie: “Er was een 
vrouw die geen klik had met haar stiefdochter. Toen haar man overleed, wilde ze haar niet b�  de uitvaart 
hebben. Ik luisterde naar de verhalen van beide kanten en kreeg ze uiteindel� k met elkaar in gesprek. 
Toen meneer werd opgehaald en de kist de auto inging, zag ik de stiefdochter haar arm om mevrouw 
heenslaan. En dan denk ik: “Daar doe je het voor, mensen weer b�  zichzelf én elkaar brengen!”

Beluister het verhaal van Joachim en andere verhalen op Silverein podcast: Verhalen uit het hart 
(verhalenuithethart.buzzsprout.com, Spotify, Apple Podcast of Google podcast).

“Bij Silverein vinden we het belangrijk dat je 
je kunt ontwikkelen en dat je kunt blijven leren”, 
vertelt Jeannet van Deuveren, opleidingscoach 
van Leerhuis Silverein. 

“Daar beginnen we al heel vroeg mee. Met meerdere 
opleidingen hebben we een samenwerkingsverband 
waarb�  we studenten proberen te betrekken b�  onze 
organisatie. Dat doen we ook om het tekort in de zorg 
aan te pakken.” Zo is Leerhuis Silverein ontstaan uit 
een co-creatie vanuit MBO Amersfoort en Silverein. 
Het Leerhuis biedt een omgeving waar BOL-studenten 

prakt� kgestuurd worden opgeleid. Het gaat om BOL-
studenten Helpende Zorg en Welz� n niveau 2, 
VIG-niveau 3, Maatschappel� ke zorg niveau 3 
en Verpleegkunde niveau 4. 

Het leslokaal verplaatst zich naar de prakt� k. Deze 
‘collega’s in opleiding’ leren op de werkvloer, dichtb�  
de cliënt, het team en de organisatie. Student Jiska 
Stokwielder:  “Je weet goed wat je beroep inhoudt 
door de ervaring die je op doet.” Het Leerhuis op 
locatie Santvoorde is nu benoemd tot Koploper door 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welz� n en Sport.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op 
met Jeannet van Deuveren, opleidingsadviseur 
van Silverein: 
via  06 13 72 89 38
of  Jeannet.van Deuveren@silverein.nl

Silverein is specialist in zorg, welzijn en behandeling voor ouderen in de regio’s Amersfoort, Soest, Baarn, De Bilt en Driebergen-Rijsenburg. Ieder mens heeft het recht 
om het eigen leven te leiden en daarbij eigen keuzes te maken. Al ons handelen is erop gericht om dat met elkaar op een waardige en waardevolle manier te realiseren. 

Dat doen we samen met meer dan 4.000 vrijwilligers en collega’s. Silverein.nl | info@silverein.nl | 088 356 00 00 | werkenbijsilverein.nl

Word vrijwilliger 
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Ga voor vakantiewerk 
in de zorg naar
werkenbijsilverein.nl/vakantiewerk

Als omgaan met mensen 
jouw passie is, kijk dan op
silverein.nl/vrijwilligers
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Elisabeth Park


