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Kerstmis in tijden van corona
Wie had een jaar geleden kunnen
voorspellen dat we in 2020 te
maken zouden krijgen met een
vreemd virus uit China? Een virus
dat ons leven op z’n kop zou zetten.
Dat ons zou opsluiten in ons huis
en ons angstig zou maken voor
contact met andere mensen. Dit
jaar geen grote feesten onder de
kerstboom en geen vuurwerk op
oudejaarsavond. Maar wat dan wel?

Voorwoord
De feestdagen staan voor de
deur. Maar dit jaar is alles anders.
Geen grote gezelschappen,
geen vuurwerk, geen restaurantbezoek. Hoe breng jij de feestdagen dit jaar door? Wat is er
anders dan je gewend bent?
We vroegen het cliënten uit
verschillende regio’s. Ook laten
we zien hoe het coronavirus tot
creativiteit leidt. Hoe alle moeilijke
dingen toch ook een positieve
kant hebben. Ook een verhuizing
naar een andere locatie van Reakt.
Heb jij een onderwerp voor een
van de volgende nummers?
Laat het ons weten via
clientenraad@reakt.nl of
benader een van de cliëntenraadsleden op de locatie waar
je regelmatig komt.
Karim, Ruud & Karin

“Met de feestdagen ga ik helemaal
niks doen”, zegt Madelein van der
Zwan, cliënt van Reakt Zoetermeer.
“Ik haal wat lekkers in huis en ga
lekker televisiekijken. Heerlijk in mijn
pyjama, want ik kom de deur niet
uit. Voor mij zijn de feestdagen dit
jaar niet anders dan anders. Alleen
het kerstdiner van Reakt gaat dit
jaar niet door. Dat is wel jammer. Ik
zie altijd tegen de feestdagen op
en ben blij als ze voorbij zijn. Er zijn
wel vriendinnen waar ik welkom ben,
maar die hebben allemaal een man.
Dan voel ik mij toch alleen. Gelukkig
kan ik in de feestperiode gewoon
mijn werk doen bij Reakt. Ik zit vier
ochtenden en een middag per week
bij de receptie. Reakt is voor mij mijn
tweede huis.”

Geen familiediner
Voor Ed Siegrest van Reakt NoordHolland zullen de feestdagen dit jaar
wel anders zijn. “Ik kom oorspronkelijk uit Oostenrijk. Wij pakken flink
uit met de feestdagen. Gewoonlijk
hebben we na de kerstdagen een
familiediner met zo’n dertig mensen.
Dit jaar kan dat niet. De kerstdagen
vier ik ieder jaar met een goede
vriend en vriendin. We geven elkaar
dan veel cadeaus. Ik ben nu al pakjes
aan het verzamelen. Meestal zijn
we overdag bij mij thuis en gaan
we de avonden uit eten.
Susan Pille in kerstsfeer

Als dat dit jaar niet kan, gaan we
gourmetten of bestellen we wat.
Oudejaarsavond vieren we bij mij
thuis met hapjes en oliebollen.”

Online kerkdienst
“Op 24 december hebben we een
kerstbrunch bij Reakt locatie Rietdijk”, zegt Susan Pille van Reakt
Rotterdam. “Voor mij wordt het de
zevende keer dat ik bij die brunch
ben. Dit jaar is het wel anders.
We moeten anderhalve meter
afstand houden en zitten achter
spatschermen. Maar het is fijn als
het wel door kan gaan. Daarna is
er altijd een verrassingsactiviteit.
Thuis ben ik alle feestdagen met
mijn lieve vriend. Op eerste kerstdag
volg ik de online kerkdienst van de
Protestantse Kerk. Ik vind het fijn
dat ik de dienst nu vanuit huis kan
volgen. De kerstmarkt van de kerk
gaat dit jaar helaas niet door. Dat
is erg jammer, omdat het altijd heel
gezellig is. Ook het bezoek aan mijn
zus zal erbij inschieten. We komen
daar altijd samen met haar kinderen
en kleinkinderen. En natuurlijk mis ik
het vuurwerk met oudejaarsavond,
al is dat ook wel rustig.”

Wandelen
“Dit jaar vier ik de feestdagen alleen
met mijn man”, zegt Madelein
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Veninga. “Andere jaren gingen we
naar mijn vriendin, maar dat kan
nu niet omdat we dan met te veel
mensen zouden zijn. Ik vind dat geen
probleem. Met de kerstdagen bel
ik haar wel. En ik ben van plan om
te wandelen met een andere vriendin. Ik trek me niets aan van deze
coronatijd. Ik zet mijn mondkapje op
en doe wat ik wil. Voor mij heeft deze
tijd ook voordelen. Ik ben longpatiënt
en heb nu nergens last van.”

Stuur je kerstwens!
Is er iemand binnen Reakt die
jij een wens wilt toesturen?
Bij deze nieuwsbrief vind je
verschillende kerstkaarten,
die je zelf kunt geven aan
iemand die dat volgens
jou verdient!

Verhuizing ‘Anders Bekeken’
Cliëntenraadsleden van Reakt
zijn er op allerlei manieren voor
de cliënten. Bijvoorbeeld als er
plotseling een afdeling verhuisd
moet worden. Dat was het geval
in Den Haag. Er waren plannen
om de keramiekafdeling van
‘Anders Bekeken’ te verplaatsen
naar het Sterhuis. Deze verhuizing zou natuurlijk gevolgen
hebben voor de cliënten. Daarom
werd de cliëntenraad al snel bij
het overleg betrokken. Het is
tenslotte belangrijk dat zo’n verandering positief verloopt voor
alle betrokkenen.
Een verhuizing vraagt van cliënten
dat zij zich aanpassen aan de nieuwe
situatie. Een van de taken van de cliëntenraadsleden is om cliënten hierbij te
helpen. Eerst zou alleen de keramiekafdeling van ‘Anders Bekeken’ verhuizen.
Door de coronamaatregelen verliep dit
wat sneller en anders dan verwacht.
Ineens moesten ook de andere afdelingen van ‘Anders Bekeken’ tijdelijk
ergens anders worden ondergebracht.

Ruud van Baarle

Ruud van Baarle, cliëntenraadslid
voor het Sterhuis en voorzitter van de
regionale cliëntenraad: “Ik kreeg een
e-mail waarin stond dat de locatie op
de Zuidwal per direct moest sluiten.
Er waren problemen met de luchtzuivering. Om te voldoen aan de
coronaregels moesten eerst de nodige
technische verbeteringen worden
aangebracht. Pas daarna zou ‘Anders
Bekeken’ weer open kunnen gaan.”

Verschillen overbruggen
De cliëntenraadsleden Ruud, Bert de
Moor en Ferhard Abdoelhak van de
locatie Sterhuis kregen te maken met
verschillende groepen cliënten die aan
elkaar moesten wennen. Ruud: “Omdat
het allemaal zo plotseling ging, spraken
we eerst met Ferdinand Metz en Aryen
Bhagirath. Zij zijn de twee cliëntenraadsleden van ‘Anders Bekeken’.
We bespraken hoe we iedere cliënt
konden helpen om zo snel mogelijk
aan de nieuwe situatie te wennen. Nog
steeds overleggen wij goed met elkaar.”
De groepen cliënten van het Sterhuis en
‘Anders Bekeken’ verschillen van elkaar.

Ferhard Abdoelhak

Ze hebben hun eigen gewoonten en
zijn beide gewend aan andere voorzieningen en regels. Daarom gaven Bert,
Ruud en Ferhard veel uitleg aan cliënten
van ‘Anders Bekeken’. Bert: “Onvrede
kan vaak ontstaan door een gebrek
aan informatie. Door een goede uitleg
kun je begrip krijgen.” Ruud: “Sommige
cliënten van ‘Anders Bekeken’ zijn ooit
eerder bij het Sterhuis geweest. Maar
dat was een andere tijd. Enkele van
deze cliënten hebben wat meer tijd
nodig om te wennen.”

Goede sfeer
Ruud en zijn collega’s hebben er alle
vertrouwen in dat ook dat goed gaat
komen. Ferhard: “Verschillende mensen
van ‘Anders Bekeken’ tonen vanaf het
begin veel begrip voor cliënten die al in
het Sterhuis waren. Onze uitleg heeft
daar zeker bij meegeholpen.” Binnenkort gaat ‘Anders Bekeken’ in Den Haag
weer open. Wel blijft de keramiekafdeling van ‘Anders Bekeken’ dan op het
Sterhuis. Bert, Ruud en Ferhard blijven
zich inzetten om de goede sfeer die nu
gezamenlijk is gecreëerd, te behouden.

Bert de Moor
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Creatieve initiatieven
De coronaperiode brengt ook
mooie initiatieven met zich mee.
Zo zijn er binnen Reakt nieuwe
activiteiten ontstaan. Bijvoorbeeld
bij ‘Anders Bekeken’ in Den Haag.
Dit kunstproject voor cliënten van
Reakt moest ook de deuren sluiten.
Maar er werd een creatieve oplossing gevonden om toch door
te kunnen gaan. Alle deelnemers
ontvingen in die periode iedere
dag een kleine creatieve opdracht.
Bijvoorbeeld: ‘teken het eerste dier
dat je vandaag zag.
‘Anders Bekeken’ vindt nu plaats
op de locaties van Reakt in Castricum, Den Haag, Gouda, Rotterdam
en Purmerend. Aryen Bhagirath
is cliënt, beeldend kunstenaar en
cliëntenraadslid namens ‘Anders
Bekeken’ in Den Haag. Aryen: “Bij
ons in Den Haag kreeg iedereen
tijdens de coronaperiode dagelijks
per e-mail een thuisopdracht. Of
de cliënten kregen een pakketje
kaartjes mee met opdrachten erop,
de zogenoemde AB’tjes.”

Croonjuwelen
Ook op de andere AB-locaties
ontstonden tijdens de coronaperiode
thuiswerkprojecten. Veel cliënten
deden hieraan mee. Al dit coronawerk leidde tot de expositie ‘Croonjuwelen’, die op 18 september geopend

werd. Daar waren uiteenlopende
kunstwerken te zien die cliënten
tijdens de coronaperiode maakten.
Een deel van de werken maakten
zij thuis. Een ander deel maakten zij
toen de AB-locaties weer voorzichtig
open mochten voor cliënten. Tijdens
de expositie was ook werk van Aryen
te zien. Hij gebruikt alle kunstvormen voor zijn werken. Zo maakt
hij bijvoorbeeld collages, tekent en
schildert hij en werkt hij met keramiek
en textiel. Sinds kort doet hij ook aan
edelsmeden. Inmiddels is de expositie ‘Croonjuwelen’ afgelopen. Maar
‘Anders Bekeken’ organiseert vaker
exposities van eigen kunstenaars.
Die worden ook aangekondigd op
de Reakt-app.

“Bij ons in Den Haag
kreeg iedereen tijdens
de coronaperiode
dagelijks per e-mail een
thuisopdracht ”

Setjes kaarten
‘De Wissel’ in Castricum, ook een
werkproject van Reakt, drukt de
Haagse thuiswerkopdrachten uit
de eerste lockdownperiode professioneel af. Deze setjes van ongeveer
vijftig kaartjes kunnen binnenkort
ook door andere locaties gebruikt
worden voor creatieve workshops of
om zelfstandig mee te werken. Op
de voorkant van de kaartjes staan
delen van kunstwerken, gemaakt
door AB-kunstenaars. Op de achterkant staan simpele teken-, schilderen kunstopdrachten. Aryen overhandigde de eerste set inmiddels aan

Aryen Bhagirath

Jane van Zon van KCAP, de klinische
behandelafdeling van Parnassia in
Den Haag. Deze begeleider gaat de
set gebruiken op haar afdeling.

DE GOEDHEID VAN DE MENS
Wat zijn onze waarden in een tijd van corona? Organiseren of programmeren is altijd tot mislukken gedoemd. Het enige wat overblijft, is de goedheid
van het dagelijks leven (…..) Een goedheid zonder getuigen, in stilte, bescheiden, zonder triomf. Je kunt het zelfs ervaren als gedachteloze goedheid.
Het past niet binnen een systeem, een godsdienst, een maatschappelijke
organisatie, welke ideologie dan ook. Ze is gratis en daardoor eeuwig.
Het zijn gewone mensen, simpele zielen, die haar verdedigen en ervoor
zorgen dat ze zich telkens herpakt, ook al kan ze niet op tegen de machten
van het kwaad. Deze arme goedheid houdt stand. Ze is misschien wel gek,
een dwaze goedheid, maar ze is het meest wezenlijke in de mens.
Ze is mooi en onmachtig. Ik wens ieder toe getuige te zijn van de goedheid
van je naaste. Wat een goedheid mogen we meemaken in al die wanhoop.
BB

Prijsvraag
Ook buiten Reakt is Aryen actief als
beeldend kunstenaar. Hij is lid van
een beeldhouwclub. Bovendien deed
hij dit jaar mee aan een prijsvraag
van de gemeente Rijswijk voor
beeldende amateurkunstenaars,
de Rijswijk Talent Award. Daarvoor
ontving hij een eervolle vermelding.
Als cliëntenraadslid vertegenwoordigt
Aryen samen met collega Ferdinand
Metz de AB-locatie op de Zuidwal.
Cliënten van deze locatie vinden
bij hem en collega Ferdinand een
geduldig luisterend oor.
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Reakt Purmerend maakt kerstpakketten
voor cliënten
Kerst zal voor veel mensen dit jaar anders zijn dan voorgaande jaren. Dat
geldt ook voor de cliënten van Reakt voor wie het jaarlijkse kerstdiner vervalt.
“Voor hen is dat natuurlijk erg zuur, omdat de meeste cliënten het niet zo breed
hebben. Ze zitten vaak in de schuldsanering en lopen al bij de Voedselbank.
Daarom maken we nu kerstpakketten voor hen, zodat ze met kerst in ieder
geval met wat lekkers thuis zitten”, zegt Jolanda Bakhuysen van Reakt.
“Het jaarlijkse kerstdiner is ons feestje voor de cliënten”, vervolgt Jolanda.
“Meestal kregen ze dan ook nog een klein cadeautje.” Omdat het diner dit jaar
niet kon doorgaan vanwege de coronamaatregelen, wilden we kerstpakketten
voor ze maken. Daarvoor hadden we sponsors nodig. We plaatsten een oproep
in het buurtkrantje en maakten flyers die we huis aan huis verspreidden. Alles
wat iemand of een bedrijf kon bijdragen was welkom, zoals levensmiddelen,
cadeautjes, badschuim, enzovoort. Ook konden mensen geld doneren, zodat
hier cadeautjes voor gekocht konden worden.”

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de cliëntenraad van Reakt,
voor de cliënten van Reakt. Reakt is
onderdeel van de Parnassia Groep.

175 kerstpakketten

De nieuwsbrief verschijnt vier keer

“We kregen bijvoorbeeld 125 vegabonnen van de Albert Heijn en de Nationale
Postcode Loterij”, vertelt Jolanda. “Ook waren er twee meisjes die een actie op
school begonnen. Het resultaat: Kapot veel lekkere en mooie spullen kwamen
uit alle hoeken onze kant op. Er staan twee kamers vol soep, worst, lekkere
drankjes, pasta, broodjes en beautyproducten. Ook kregen we (kleine) geldbedragen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Op 10 december maakten de collega’s
van Reakt Purmerend de hele dag 175 pakketten voor onze cliënten. Het was
voor ons extra werk, maar het was het waard. We hopen dat onze cliënten het
leuk vinden om dit pakket te krijgen. En natuurlijk hopen we dat we volgend jaar
weer ons jaarlijkse kerstdiner kunnen houden. Want dat is ook een feestje.”

per jaar digitaal en op papier. Deze
wordt per e-mail verspreid en op
de website reakt.nl gepubliceerd.
Redactie nieuwsbrief cliëntenraden
Reakt
Zijtocht 2, 1507 CD Zaandam
Contactadres cliëntenraden
clientenraad@reakt.nl
Telefonisch spreekuur

Vacatures cliëntenraad

cliëntenraden
Maandag en donderdag van
14.00-15.00 uur. Buiten deze tijden

De cliëntenraden van Reakt zoeken regelmatig nieuwe leden. Is het iets voor
jou om lid te worden van een van de raden? Op dit moment zijn er vacatures
voor cliëntenraadsleden op de volgende locaties:

kun je de voicemail inspreken.

Reakt Regionale Cliëntenraad Den Haag

		 Ruud Dorlas 06 12 79 63 26 en

Reakt locatie ‘Pluk’, Den Haag
Reakt-vestigingen op klinisch terrein van Parnassia aan de monsterseweg
Reakt locatie ‘de Rozenbottel’, Den Haag
Reakt locatie ‘de Haagse Zaak’, Den Haag
Reakt locatie ‘Platinaweg’, Den Haag

		 Anneke Heijdra 06 51 71 78 89.

• Noord-Holland:
		 Karin Neve 06 10 82 48 46
• Overige regio’s:

Redactie
Ruud Dorlas, AbdilKarim Douiri,
Karin Neve, Pascale Warners

Regio Haagrand/midden-Holland

Regio Noord-Holland

Tekst

Reakt locatie Voorburg

Reakt locatie Alkmaar
Reakt locatie Heemskerk
Reakt locatie Velsen Noord-IJmond

AbdilKarim Douiri, Ruud Dorlas, Karin

Regio Rijnmond
Reakt locatie ‘Rietdijk’, Rotterdam

Neve, Pascale Warners, Ben Bakker,
Beeld
Danny Steggerda

Contact opnemen en aanmelden
Voor de vacatures in de regio’s Den Haag, Haagrand/Midden-Holland en
Rijnmond neem je contact op met Anneke Heijdra, T: 06 51 71 78 89,
E: a.heijdra@reakt.nl. Zij is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag.

Vormgeving
Idefix Vormgeving en Communicatie
Reakt

Voor de vacatures in de regio Noord-Holland neem je contact op met
Karin Neve, T: 06 10 82 48 46, E: k.neve@reakt.nl.
Zij is te bereiken op maandagmiddag en woensdagmiddag.

Monsterseweg 93
2553 RJ Den Haag
T 088 357 76 00
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