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Zorgaanbieders samen onder één dak inWalburg Staete



Optimale samenwedring, flexibeler diensWerlening en beter op elkaar aÍgestemde
hulpverlening. In het gloednieuwe en architectonisch modem vorngegeven Walburg

Staete hebben het RI,AGG, Zozijn, Sensire en Bureau Jeugdzorg Gelderland de kracfi-

ten gebundeld. Eén gebouw, dus alles onder één dak, met Hanzeborg om de hoêk en
op loopffiand.Vdidag 28 september heeft de oÍÍiciële opening plaats met tal van leu'

ke activiteiten voor jong en oud.

Aan de Zutphense wethouders Geerken
en Van Oosten de eer om het symboli-
sche lintje door te knippen. "Veel meer
dan 'slechts' een symbolische handeling.
Want goede zorg heeft onze hoogste prio-
riteit. Vandaar dat we zeer verheugd zijn
dat vanuit de instellingen zelf het idee is
ontstaan de handen ineen te slaan," aldus
een enthousiaste Adriaan van Oosten,
wethouder gezondheidszorg en welzijn,
"we verwachten dat deze bundeling van
de versc*rillende hulpverleningsdiensten

Wethouder Geerken: "alles onder één

dak, korte lijnen en dus snelle, kordate,

op e I kaa r af geste mde h u lpve de n i ng.

Een krachtig concep[ waar we als ge-

meente veel van verwachten."

leidt tot vergaande en intensieve samen-
werking. Heel belangrijk, omdat daarmee
kan worden voorkomen dat burgers tus-
sen de spreekwoordelijke wal en het
scfrip raken." Wethouder jeugd, Willem
Geerken beaamt dit "nog teveel mensen
raken verstrikt in het soms ondoozicfttige
web ran hulpverleningsdiensten. Het be-
kende verhaal ran het kastje naar de

muur. Wil vinden het belangrijk dat goede
zorg voor iedereen toegankelilk is. En dan
het liefst zo vroeg mogelijk. Vanuit het
principe voorkomen is beter dan genezen,
kunnen veel problemen sneller en beter
worden aangepakt. Instanties als het
RIAGG, Zozrin, Hanzeborg, Bureau Jeugd-
zorg Gelderland en Sensire dienen dus
midden in de samenleving te staan en
zich nadrukkelijk te proÍileren. Met de
bundeling in Walburg Staete creëren zij
een centrale plaats waar burgers inÍorma-
tie kunnerlkrijgen en met hun hulpvraag
terecht kunnen. Of het nu gaat om pro-

blemen van opvoedkundige aard, psychi-

sche klachten of maatschappeliik werk.

WethouderVan Oosten: "goede zorg

heeft onze hoogste prioriteit. Vandaar

dat we zeer verheugd zijn dat vanuit de

instellingen zelf het idee is ontstaan

am de handen tneen te slaan."

Alles onder één dak, korte lijnen en dus
snelle, kordate, op elkaar afgestemde
hulpverlening. Een krachtig concept, waar
we als gemeente veel van verwachten."

"Bovendien." benadrukt Van Oosten,
"speelt Zutphen regionaal een aanzienlijke
rol op het gebied van zorg. Een positie die
ook zeer bepalend is voor de economi-
sche situatie. Alleen al het Íeit dat ruim
een kwart van de totale Zutphense werk-
gelegenheid zorggerelateerd is, spreekt
boekdelen." "Walburg Staete heeft uit-
straling en ligt aan de rand van het cen-
trum op bedriiventerrein de Mars en op

loopafstand ran het station. Een - ranwege
de karakteristieke architectuur - heel her-
kenbaar pand, waarmee de vilf verschil-
lende hulpverleningsinstanties zich nog
nadrukkelijker op de kaart zetten," vertelt
Geerken, "kortom, alle voorwaarden zijn
aanwezig om optimaal te kunnen rrcozien
in de zorgbehoefte \Ían de burgers. En daar
zijn we als gemeente natuurlijk ongelooÊ
lijk blij mee."

I

WethouderVan Oostên (linksl en wethoudeÍ Geedren voor WalbuÍg Staete.
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Dit isZozin
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Kind & Jargd. U staat er als oudcr niet allêen voorf

Zozijn ondersteunt kinderen, jongeren en
volwassenen met een beperking bij wo-
nen, werken, leren en logeren. Het werk_
gebied is Gelderland en Overijssel. Zozijn
kenmerkt zich door uitstekende expertisl,
in het bijzonder op het gebied Kind &
Jeugd en Niet Aangeboren Hersenletsel.

Kind & Jeugd
U staat er als ouder nict alleen yoorl
Mark gaat overdag naar een Zozijn Kinder_
centrum. Voor zijn ouders een verade_
ming. "We hebben eindelijk rust in ons
gezin nu hij op het kíndercentrum zijn plek
heeft gevonden. Hij is vrolijk en speelt
graag met andere kinderen."Het is soms
moeilijk om een kind op te \oeden dat ex_
t:zotg of begeteíding nodig heeft. Bij Zo
zijn staat u er als ouder niet alleen roor.
Zozijn kan u €n uw kind op wrsóillende
manieren ondersteunen. De vijf belang

rijkste zijn: ondersteuning thuis, opvang
en ontwikkeling, behandeling, logeren en
wonen.

lnformatie
Voor meer informatie kunt u contact

:qn:men 
met het Zorgloket van Zozíjn,

telefoon 0575 593932,
e-mail zorgf ok et@zozijn.nl.



Creatief Ambachtelijk Centrum Hilgelo
Madje zit over een halÍ bescfiilded doek gebogen. Enkele zwestdruppeltjes op haar
vooràooíd tekenen het Íanatisme waalmee ze probeert de rode verÍ binnen de voor-
onturorpen lijnen te stdjken. Ze veegt haar handen aÍ aan haar stolias, haalt even diep
adem en gaat weer onverstoord verdea 'Zo'n 32 cliënten mst een verstandeliike be'
pe*ing vinden hun dagbesteding bii Grcatief Ambachtelijk Gentrum Hilgelo," liofrt
teamleiderThomas Rave toe. "De kunstuverken die de ijvedge kunstenaarc op de ards-
tieke aídeling producercn hangen bij vele instanties en beddiven tlots aan de muur.'

hier goed hun ei kwiit," vertelt Rave. "ln
groepsverband of met een stukle extra
persoonlijke ondersteuning. Door de acti-
viteiten komen ze niet buiten het arbeids-
proces te staan, maar maken ze zich nuttig
en zijn ze blij hun steentje bij te kunnen
dragen. Toch?" Frans knikt instemmend.
Vanaf de oprióting van CAC Hilgelo - on-
derdeel van Zozijn Winterswijk - is hij elke
werkdag aanwezig en hij ontfermt zich
graag over gasten die het centrum bezoe-
ken. In woord en gebaar maakt hij duide-
lijk dat het bewerken van kaphout echt
niet simpel is en dat niet iedereen dat zo
maar kan. Regelmatig het bos in om hout
te kappen en dat op Hilgelo verwerken
met behulp van speciale machines. Tho-
mas Bave vult Frans enthousiaste verhaal
aan. "We werken daarin samen met de
gemeente Winterswijk en Natuurmonu-
menten. Ook de kaarsenmakerij is popu-
lair onder de cliënten, maar CAC Hilgelo
geniet vooral bekendheid om de kunsttak.

TeamleiderThomas Rave: "door de activiteiten komen ze niet buiten het
arbeidsproces te staan, maar maken ze zich nuttig."
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'Koffiejuffrouw' Anla controleert of het
kopje van de teamleider eót leeg is en
schenkt het vol. "Onze cliënten kunnen

In de wijde omgeving hangen onze schil-
derijen aan de muur. In instellingen,
maar ook bedrijven en dienstverlenende
instanties. En daar
zijn we natuurlijk
enoÍm trots op!" lrma
komt opgewonden
aanrennen. De post-
bode had haar nadruk-
kelijk gevraagd deze
brief persoonlijk aan
Thomas te overhandi-
gen. En taakbewust

"Onze cliênten kunnen hier

goed hun ei kwijt.

ln groepsverband of met een

stu kie extra persoonl ijke

ondersteuning.'

rug naar de tekentaÍel, waat ze de eer-
ste schetsen \oor een nieuw kunstwerk
aan het linnen toerertrotnpd. Rave: 'bnze

scfrilderijen kunnen uit
collectie worden geke
zen. Maar er zijn ook be
drijven die thema's aan-
dragen, waar wij passen-
de kunst omheen ont-
werpen. Past overigens
ook precies in het idee
om het denkproces van
cliënten te stimuleren.

als ze is, wordt dat natuurlijk direct ge-
daan. Een compliment rijker loopt ze te-

Een treffender voorbeeld dan op Hilgelo
liikt me niet denkbaar."

Kiik voor meer informatie op wuvw.zozijn.nl of bel 0575-593900



Zelfstandig wonen met zorg
en ondersteuning van Sensire
Thuis. Voor de meeste mensen is dat die veÍrouwde omgeving waarin alles is inge-
richt naar eigen smaak en leefgewoonten. Ook wannêer u wat ouder wordt oÍ door
andere oorzaken niet meer alles zelÍ kunt, bliift die 'eigen haard' natuurliik goud
waard. Sensire biedt u de zorg en net die extra ondersteuning waardoor u zelfstandig
kunt bliiven wonen. Als het nodig is 24 uur per dag en 7 dagen per week. Daarbij hou-
den we natuurlijk rekening met uw persoonlijke wensen.

Voor een extra gevoel van veiligheid heeft
Sensire personenalarmering. Als er iets
gebeurt, is één druk op de alarmknop
voldoende voor een directe spreekluis-
terverbinding met een verpleegkundige

Sensïre
van Sensire. Omdat er dag en nacht een
verzorgende of verpleegkundige in de
buurt is, kunnen zorg- en hulpvragen snel
en deskundig worden afgehandeld en kan
er zonodig direct iemand bij u komen.

Antroposofische zotg
Sensire biedt verpleegkundige en verzorgende handelingen die de antroposofische'
leefstijl onderschrijven. Deze zorg kunt u, op verzoek van een antroposofisch
huisarts, ontvangen bij verzorging, verpleging, terminale zorg, hulp in de huishouding
en thuisbegeleiding.

Onze antroposofische zorg omvat onder andere uitwendige behandelingen, zoals ba-
den, wikkels, inwrijvingen en het geven van injecties. De zorg kan ook bestaan
uit advies en begeleiding door een verpleegkundige of verzorgende. De medewer-
kers van het antroposofisch team ziln bij de antroposofische beroepsvereniging gere-
gistreerd.

In de thuiszorgwinkels van Sensire vindt u producten op het gebied van antroposofi-
sche zorg, zoals massagetafels en de verzorgende producten van Weleda.

Wijkverpleegkundige Ank Kooi: "we ondersteunen en begeleiden de klant en bieden een

'luistercnd oori"
. r . ,  t Ï



U kunt bij Sensire terecht voor uiteen-

lopende diensten op het gebied van zorg

en welzi jn. Vaste teams

van verzorgenoen en

verpleegkundigen van

Sensire bieden zorg en

ondersteuning aan be-

woners in de wi1k, dicht-

bi i  en bekend.

Ank Kooi is wijkverpleeg- 
j

kundige van zorgteam

Torenstad (dit team gaat

werken vanuitWalburg Staete): "voor veel

mensen betekent thuiszorg vooral vrijheid.

Het geeft ze de keus en de mogelijkheid

daar te blijven wonen waar ze zich thuis

voelen. In ieders leven kan een periode ko-

men dat het allemaal niet meer zelÍstandig

lukt. Juist dan is behoud van kwaliteit van

leven zo belangrijk. De klant heeft en houdt

de regie in handen en we geven de zorg ge.

zamenlijk vorm. We on-

dersteunen en begelei-
'  den de klant en bieden

' een 'luisterend oor'j'

Mevrouw Van Olmen

bewoont zelfstandig een

appartement in de wijk

van Ank: "na mijn heup-

operatie kon ik gelukkig

thuis reval ideren. Miin

zoon woont aan de andere kant van het

land, dus die kon me niet helpen. Maar de

medewerksters van Sensire stonden dag

en nacht voor me klaar. Niet alleen hiel-

pen ze me bij het wassen en aankleden,

maat ze zorgden er ook voor dat miin huis

neties bleef."
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"Niet langer een slaaf van 10 cm nicotine"

Nordic Wail<ing: gezonde toopvariant in
l<orte ti jd razend poputair

Infrarood cabine: gezond verwennen

"Ook met diabetes geniet i l< votop van het
leven"

. Slaap lel<ker
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Voorwoord

Deze Sensire special  is een
uitgave van Sensire regio
Arnhem en wordt huis aan
huis verspreid in de gemeen-
ten Arnhem, Doesburg,
Duiven, Lingewaard,
Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rijnwaarden,
Rozendaa l, Westervoort en
Zevenaar in een totale oplage
van r8o.ooo exemplaren.

Redactie:
Jolanda van Eldik,  Sensire

Redactie-adres:
Sensire regio Arnhem
Reieerstraat ro/L

Meer bewegen bct t lkent niet  c iat  u meteen fanat iek moet gaan sporten Met minimale inspannrng werkt  u al  aan
uwgezondheid Hets ' r ' r tonr l lchaamsbetn'egingdieueenvoudiginuwdagel i lks levenkunt inbouwen:ee,eindje

lopen'  de t rap nemen in pl ' r ' r ts van cie l i f t  en w"rar het kan de f iets pakken in plaats van de auto.  Maar derrkt  u ook
aan huishoudelr lk werk,  de hond ui t iaten, tu inrert-n oÍ  dansen

Bewegen is leuk'  ontspannend en de manier om energie te verbruiken. Uw hart-  en bloedvaten blr lven beter in
condi t ie Het ver laagt de bloeddruk en het cholesterolgehal te.  Als u veer beweegt bl i jven uw botten langer sterk
engaatuwspi jsverter ingbeterwer|<r-n[ ]vr l t ' l t ' , i r l l1,r 'yy. . , . . . , , . l l r ' l r ' t r ' t t r ' t l r ' t . i , i . .k t . , | 'krrr l t rn.rkke| i lkerclr l tsr l . l l

bent beter bestarrd tegen stress.
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mevrouw Dix (bladzijde 5) is het contact met medewandelaars een belangrijke drijfveer om wekelijks haar

' looostokken'ter hand te nemen.

Ook als u een beperking of chronische aandoening heeft, is het belangrijk om zo veel mogelijk te bewegen.

Uiteraard binnen de mogel i jkheden. Jarenlang werd het mensen met chronische aandoeningen en beperkingen

afgeraden sportief te bewegen. Angst voor gezondheidsschade en onbekendheid met het fenomeen waren daar

de oorzaak van. Uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels wel duidelijk geworden dat sportief bewegen géén

gezondheidsschade, maar ju ist  gezondheidswinst kan opleveren.

De positieve invloed van bewegen op de gezondheidstoestand en vooral de gezondheidsbeleving blijkt eens te

meer uit het verhaal van mevrouw Smallegoor op bladzijde to Het feit dat zij diabetes heeft belemmert haar niet

heel veel te bewegen en vooral van het leven te genieten.

Van sport en beweging wordt of blijft uw kind fit. Het is goed voor uithoudingsvermogen, spierkracht, lenigheid,

coórdinatie én sociale ontwikkeling. Diëtiste Evelyn Straatman legt op bladzijde r3 uit hoe belangrijk het is kinderen

te st imuleren om aan sport  te doen en meer te bewegen.

Als u regelmatig beweegt of zelfs sport, is het belangrijk ook de tijd te nemen voor ontspannende activiteiten en

rust. Ook daaraan besteden we ruimschoots aandacht in deze special met onder meer tips voor een ongestoorde

nachtrust.

Wij wensen u veel leesplezier!

1

w
ffi

'F

SensTre



"Niet langer een slaaf van 10 cm nicotine"
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Niet voor het eerst dat de 53-jar ige Terborgenaar
zi jn verslaving afzwoer. In r988, bi j  de geboorte
van zi jn eerste dochter,  wi lde hi j  haar het

opgroeien in een rokerige omgeving besparen.
"Natuurl i jk weet je dat roken ongezond is,  maar

als je zel f  geen concrete klachten hebt,  z ie je

geen noodzaak. Roken was natuurl i jk ook vol ledig
maatschappel i jk verantwoord. Als t iener is het

stoer,  als twint iger gezel l ig en als dert iger weet
je al  niet  meer anders. Een pakje shag was voor

mr.1 dagel i jkse kost.  Maar om een ongezond
leven ook aan kinderen op te leggen, is egorst isch
en onverantwoord. Dat wi lde ik niet ."

Rinus wendde zich dest i lds tot  Kruispunt dat

ant i-rook cursussen organiseerde. "Waarin 1e
elke week verantwoording af moest leggen. lk

Senstre

had nog nooit  gefaald ten overstaan van een
groep en st iekem roken en daarover l iegen,
dat doe je niet.  Dus ik stopte, van de ene op de

andere dag." Cemakkel i jk ging het niet  al t i jd.
" lneens droomde ik van een reusacht ige sigaret

die opgerookt moèst worden. lk werd zel fs
wakker met zo'n tabaksmaak. Dat zt jn spel let jes
die je geest met ye speelt  en als - ;e honderd
procent gemotiveerd bent,  win je die."

Toch was er in zooT weer reden voor Rinus om
hulp te zoeken. "Dat begon, cynisch genoeg, met

het oplopen van een dubbele longontsteking
in zooz. Het was kant le-boord zeiden de artsen

en die gedachte doet je nadenken. Tot je er
br.1na niet meer ui tkomt en dan zoek je een
oude troost. . .  de sigaret.  lk denk dat al le rokers

naar Rome leiden,"

de sigaret aangrl jpen om een stukje ongeluk
te vergeten. Va nzelfsprekend belachel i j  k,  maa r

toch trapte ik er weer in.  Nu overigens niet
zonder gevolg. lk lag elke nacht in bed te piepen

van benauwdheid.  En als je dochter je dan ook
nog eens met de neus op de fei ten drukt,  kr i jg je

de ui teindel ' r jke bevest iging dle je nodig hebt . . .

direct stoppen."

En dus meldde Rinus zich aan voor de cursus
Pakje Kans in Doet inchem. "Begin september
volgde ik de eerste bi jeenkomst en heb sindsdien
geen sigaret meer aangeraakt.  De groep onder-
steunt en overtuigt elkaar dat de wi l  om te

winnen groter is dan de angst om te ver l iezen.
Met die insteek kunnen al le cursisten winnaars
zi1n."

Binnenkort  starten er nieuwe cursussen
Pakje Kans in Velp en Doet inchem. U kunt
zich aanmelden bi j  het cursusbureau,
telefoon o3t4 - 35 643t of per e-mail:
cursusbureau @sensire.nl .
Meer informatie vindt u ook oP:
www.sensire.nl .


