
SILVEREIN NIEUWS

Mevrouw van der Vaart kijkt er al 
reikhalzend naar uit. Monique van 
Mansum, activiteitenbegeleider bij 
De Biltse Hof, vertelde vanochtend dat 
Martina weer zou komen, samen met 
die mooie stippenhonden.

Dalmatiërs z� n het. Wie zou er meekomen met 
Martina? Gipsy, Fenya, Abbey? Misschien komen 
ze alle drie wel! Gipsy, Fenya en Abbey z� n de 
honden van Martina Thomas. Z�  is een van de 
hondentrainers van Stip aan de horizon en komt 

regelmatig langs op de kleinschalige woningen 
Boshuysen van De Biltse Hof. Hier wonen mensen 
met een vorm van dementie. “Het is b� zonder 
om te zien wat deze honden teweegbrengen b�  
bewoners”, vertelt Monique. “Elke hond heeft een 
eigen kwaliteit en voorkeur. Gipsy is b� voorbeeld 
heel sportief en houdt van balspelen. Bewoners 
gooien met een bal en Gipsy haalt deze trouw op 
en brengt ‘m terug. Zo kr� gen bewoners meteen 
beweging.” Ook Fenya en Abbey hebben elk 
hun kwaliteit. Zo laat de Abby zich graag aaien 
en knuffelen en gaat Fenya graag mee voor een 
buitenwandeling.

Terw� l buiten in de tuin mevrouw de Bruin een 
van de honden knuffelt, licht Monique toe: “De 
aanwezigheid van de honden doet de bewoners 
goed. Je merkt dat juist mensen met een vorm van 
dementie soms moeil� ker in contact komen. Door 
het inzetten van honden die hierop z� n getraind, 
raken mensen meer ontspannen, ervaren ze een 
moment van plezier en dat levert mooie situaties 
op.” Monique legt uit dat deze honden b�  bewoners 
de drempel verlagen en het makkel� ker maken om 
in contact te komen. “Sommige bewoners hebben 
vroeger zelf een hond gehad. En daar vertellen ze 
dan graag over. Wat voor ras het was, hoe h�  er 
uit zag en hoe h�  heette. En zo heb je ineens een 
gesprek met iemand waarvan je dacht dat dat niet 
meer goed mogel� k was. Hoe b� zonder is dat?”
*De namen van bewoners z� n gefi ngeerd.

Verhalen uit het hart
“VANAF DAT MOMENT HEBBEN WE ELKE 
WEEK MUZIEK GEMAAKT IN DE HUISKAMER”

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.

Andrea, muziektherapeut b�  Silverein, vertelt over haar ontmoeting met meneer Peter, voormalig gitarist b�  de 
Blue Diamonds. H�  kampte met een depressie en wilde geen gitaar meer spelen. Andrea wilde niet forceren, 
maar gaf ook niet op. De keer erna nam ze stagiair Louis mee naar Peter. “Louis kon erg goed gitaar spelen en 
ik dacht dat het wel zou klikken tussen die twee. Peter kreeg een twinkeling in z� n ogen toen h�  Louis met z� n 
gitaar zag zitten. De docent kwam waarsch� nl� k in hem naar boven en h�  haalde z� n gitaar op. Louis zette de 
melodie van ‘Ramona’ in en Peter ging meespelen. Vanaf dat moment hebben we elke week muziek gemaakt 
in de huiskamer.”

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

“Als de cliënt tevreden is op het moment dat ik 
wegga, is mijn dag goed.”

Marjan werkt al 19 jaar b�  Zorg thuis in Maartensd� k. 
“Ik ben begonnen als helpende, heb toen een aantal 
certifi caten gehaald en zes jaar geleden ook m� n Ver-
zorgende IG diploma. Ik ben bl�  dat we de mogel� kheid 
kr� gen om b�  te scholen en opleidingen te volgen. 
Nu werk ik in de ochtenden als Verzorgende IG en 

in de middagen als zorgplanner. Dat vind ik een hele 
leuke combinatie. Omdat ik ook in de zorg werk, ken ik 
onze cliënten en weet ik wat er wel en niet mogel� k is 
wat betreft de planning van de zorgmomenten.

Het f� ne aan werken b�  Zorg thuis is dat je echt b�  de 
mensen thuiskomt. Je zorgt ervoor dat cliënten de zorg 
kr� gen die ze nodig hebben, in hun eigen vertrouwde 
omgeving. Mede door onze zorg kunnen cliënten zo 
lang mogel� k thuis bl� ven wonen. Dat geeft m�  
veel voldoening.

We z� n een hecht team. We hebben veel contact 
met elkaar; we starten onze route gezamenl� k en 
ondersteunen elkaar waar nodig. Dit maakt het werk 
b�  Zorg thuis zo b� zonder.”
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Op zoek naar 
vakantiewerk?
Op zoek naar een goed betaalde 
vakantiebaan in de regio De Bilt 
of Maartensdijk?

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

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

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

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


