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Corona: daar wordt het stil van, daar word ik stil van
Er wordt al zoveel gepraat over de Corona crisis. Ik merk dat ik er zelf stil van word. Wat kan
ik er nog voor zinnigs over zeggen? Ik voel me verdrietig wanneer ik denk aan al die mensen
die ernstig ziek zijn en de mensen die hen verzorgen. Ik voel me ook verdrietig wanneer ik
denk aan al die mensen die zich zorgen maken of teleurgesteld zijn over wat er allemaal is
weggevallen in hun leven. En ik word blij van initiatieven die de mensen in nood helpen en
die zorgen voor warme contacten tussen mensen. Ik kan lachen om alle gekke filmpjes en
grappen die via social media langs komen. Ik hoop van harte dat we met elkaar het Corona
virus goed doorstaan. En ik verheug me op de bijzondere ontmoetingen die hopelijk in de
loop van dit jaar weer op Nuwenhuys plaats kunnen vinden.
Privé
Philip is al twee weken thuis, mede omdat Visio de Blauwe Kamer nu ruim een week de
deuren gesloten heeft voor alle externe contacten. Wij hebben ervoor gekozen om Philip bij
ons te houden, in plaats van terug te brengen naar de groep en hem een tijd niet kunnen
zien. Freek en Julie zijn ook al een week thuis en hier aan het studeren. Het empty nest is
weer tijdelijk gevuld en dat is ook gewoon gezellig.
Alle activiteiten met vrijwilligers en bezoekers zijn stil gevallen. Daardoor is er veel tijd om
de tuin te verzorgen. De moes- en pluktuyn hebben duidelijk weer zin in het voorjaar, net als
de vogels die druk bezig zijn de nestkasten te betrekken. Ook in deze tijd van sociale
onthouding, beseffen we ons hoe bijzonder de Nuwenhuys omgeving is.
Stichtingsactiviteiten
De activiteiten achter de schermen gaan gewoon door. Daarover geef ik je graag in dit Nuws
een update. Er is gelukkig ook goed nieuws.
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1 Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys – aangepaste versie
Lever jij ook een bijdrage aan het Nuwenhuys ‘ketting verhaal’ voor de Visio bewoners?
De bewoners van Visio de Blauwe Kamer zijn vanwege alle maatregelen afgesloten van de
buitenwereld en kunnen hun familie en bekenden alleen maar in de virtuele wereld
ontmoeten. Alle buitenshuis activiteiten (b.v. muziek, bewegen, paardrijden) en bezoekjes
zijn weggevallen. Hun wereld beperkt zich nu tot de woongroep en is daarmee nog kleiner
geworden. Met ook het wegvallen van hun vaste structuur kun je je misschien voorstellen
hoe moeilijk deze situatie is.
Nuwenhuys heeft als missie het bevorderen van de ontmoeting tussen mensen met en
zonder een beperking. Fysieke ontmoetingen zijn nu niet mogelijk. De behoefte aan contact
is des te groter. Wij willen ook nu heel graag iets voor de bewoners van Visio de Blauwe
Kamer betekenen. We hopen van harte dat jullie ons hierbij willen helpen!
Het idee: Ketting-verhaal ‘Over de Paashaas die de muziek verstopte’
Als Nuwenhuys vrijwilliger of -volger lever je een schakeltje (90 seconden) van het kettingverhaal aan op film. De verhaalschakels borduren op elkaar voort en vormen zo een verhaal
van maximaal 15 minuten waar de bewoners van Visio van kunnen genieten. De bewoners
van Visio zijn mensen met een visuele- en verstandelijke beperking. Daarom gaan we
verhalen maken waarmee veel te beleven valt. Uit de titel van het verhaal wordt duidelijk
dat we samen op zoek gaan naar de muziek die door de Paashaas is verstopt…
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Wil je hieraan meedoen, lees dan alles over het ‘hoe en wat’ in de bijlage bij dit Nuws en
stuur uiterlijk dinsdag 31 maart een email of whapp bericht met je mobiele telefoonnummer
naar Annina om je aan te melden voor deze activiteit (info@nuwenhuys.nl of 0651155215).
Scholen project ‘Samen op Verhaal Komen’
In verband met de Corona maatregelen kunnen we dit voorjaar helaas het Samen op Verhaal
komen op Nuwenhuys niet organiseren voor de schoolkinderen van het regulier en het
speciaal onderwijs. We gaan voor hen ook een ketting-verhaal-editie organiseren.

2 Bestemmingsplan Markdal in werking getreden: Vlaamse Schuur in zicht!
Deze week kregen we het goede nieuws dat het bestemmingsplan voor het Markdal in
werking is getreden. Medio april dienen we de omgevingsvergunning voor de herbouw van
de Vlaamse Schuur in en in augustus willen we beginnen met bouw. In de zomer van 2021
gaan we dan (eindelijk) starten met dagverrijking (ons woord voor dagbesteding) voor een
groep van 8 tot 10 mensen met een verstandelijke beperking.
We zijn nu bezig met het benaderen van fondsen en bedrijven met de vraag of zij de
stichting willen helpen met de financiering van de afwerking en inrichting van de Vlaamse
Schuur voor de dagverrijking. Als jij of jouw bedrijf daarin iets voor de stichting wil
betekenen, dan hoor ik dat graag.

3 Moestuyn dag
Met de moestuyn
vrijwilligers
hebben we op 7
maart een
nieuwe kas
gebouwd en flink
in de tuin werkt.
Heel productief
en heel gezellig.
Inmiddels staan
er al groentjes en
bloemetjes te
groeien in de kas.
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4 Bakhuys dagen
De laatste woensdag in januari en februari waren we in het Bakhuys te vinden. Samen met
een aantal bakhuys vrijwilligers zijn we de kneepjes van het broodbakken in het Bakhuys aan
het leren. Het is nogal een kunst om, rekening houdend met de buitentemperatuur, het
deeg goed te laten rijzen en zonder thermostaat in de houtoven de goede baktemperatuur
te bereiken. En dat maakt het juist ook zo leuk. We hebben het brood meteen kunnen
verkopen aan enthousiaste passanten en buurtgenoten. Na Corona gaan we de Bakhuys
woensdagen weer verrijken met vrijwilligers en bewoners van Visio die in de middag
aansluiten.
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5 Samenstelling bestuur van de stichting gewijzigd: Welkom Geraline Leusink
Met de realisatie van de dagverrijking in zicht, werd het tijd om het ‘bestuur’ van de stichting
en de ‘uitvoering’ van elkaar los te koppelen. Concreet betekent dit dat Annina van
Logtestijn geen bestuurder meer is, maar directeur van de twee stichtingen.
Wij zijn zeer verheugd dat Geraline Leusink is toegetreden tot het bestuur van beide
stichtingen. Met Geraline halen we veel deskundigheid en ervaring op het vlak van mensen
met een verstandelijke beperking in huis.

Geraline Leusking (1965) is met ingang van 1 mei 2019 benoemd tot hoogleraar
Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking aan de Radboud
Universiteit/Radboudumc. Ze is op dit moment de enige hoogleraar op dit gebied in
Nederland.
Geraline is sinds 2015 werkzaam in het Radboudumc. Ze is directeur van de academische
werkplaats Sterker op eigen benen en leider van de onderzoeksgroep. Samen met haar team
zet ze zich in om de kennis over mensen met een verstandelijke beperking in de zorg te
vergroten en over te dragen via diverse netwerken: ‘Onze missie is het bevorderen en
optimaliseren van gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke
beperking door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.'
Na haar opleiding tot verpleegkundige studeerde Geraline geneeskunde aan de Universiteit
Maastricht. In 1999 promoveerde ze aan diezelfde universiteit op onderzoek naar
osteoporose, de afname van botdichtheid. Ze specialiseerde zich tot General Practitioner
(2004) en behaalde in 2009 haar Master of Business Administration aan de Erasmus
Universiteit. Naast haar artsenopleiding heeft zij epidemiologie gestudeerd. Geraline is
voormalig huisarts en heeft onderzoekservaring in de eerstelijnszorg. Ze
bekleedt verschillende bestuursfuncties en heeft ruime ervaring als bestuurder in de
zorgsector.
De andere twee bestuurders zijn Wijnand Tigchelaar (voorzitter en penningmeester) en
Berry Janmaat (secretaris).

6

BIJLAGE: Het HOE EN WAT van het ketting-verhaal
Het idee
Als Nuwenhuys vrijwilliger of -volger lever je een schakeltje van het ketting-verhaal aan op
film. De verhaalschakels borduren op elkaar voort en vormen zo een ketting-verhaal van
maximaal 15 minuten waar de bewoners van Visio van kunnen genieten. De bewoners van
Visio zijn mensen met een visuele- en verstandelijke beperking. Daarom gaan we verhalen
maken waarmee veel te beleven valt. Uit de titel van het verhaal wordt duidelijk dat we op
zoek gaan naar muziek…
Hoe realiseren we het?
1. Nuwenhuys maakt één of meerdere whatsapp groepen van iedereen die een bijdrage
wil leveren aan een ketting-verhaal.
2. Elk verhaal duurt maximaal 15 minuten en elke individuele bijdrage (= filmpje) duurt
maximaal 90 seconden. Daarom bestaat elke whatsapp groep uit 10 verhaalmakers.
3. Nuwenhuys begint met de eerste schakel van de verhaal-ketting. Dit filmpje wordt
gedeeld in de whatsapp groep met het verzoek aan de volgende persoon in de lijst
om de volgende 90 seconden van het verhaal in te vullen.
4. Deze persoon borduurt verder op het eerste stukje van het verhaal en deelt
vervolgens zijn/haar filmpje in de groepsapp met daarbij het verzoek aan de
volgende persoon in de lijst om verder te gaan en voort te borduren op de eerste
twee bijdrages.
5. Enzovoort, tot de laatste persoon op de lijst die het verhaal afsluit.
6. Nuwenhuys zet vervolgens alle stukjes film achter elkaar en deze 15 minuten
durende film delen we met de bewoners van Visio.
7. Natuurlijk is het leuk wanneer de verhaalmakers zichzelf ook introduceren bij de
Visio bewoners. Dit doe je door een kort filmpje te maken van 12 seconden waarin je
iets over jezelf vertelt. Nuwenhuys zet deze introductie filmpjes aan het begin van
het verhaal.
8. Hopelijk krijgen we ook beelden terug van de Visio bewoners waarin zij zichzelf
introduceren en laten zien hoe zij de verhalen beleven.
Het verhaal
We weten niet hoe het verhaal gaat lopen, elke schakel voegt immers iets toe… Wel is er een
gegeven context voor het verhaal waar de makers rekening mee houden, namelijk:
Titel:
Over de Paashaas die de muziek verstopte
Meebeleeftips:
1. Nodig de Visio bewoners uit om in hun huis op speurtocht te gaan naar de verstopte
muziek.
2. Nodig de Visio bewoners uit om met spullen in hun huis muziek te maken – b.v. met
een pollepel op de tafel trommelen, pannendeksels tegen elkaar slaan, etc.
3. Breng bekende liedjes op ‘eigen wijze’ ten gehore met bestaande of niet bestaande
muziek instrumenten en bestaande of eigen teksten.
4. Houd het helder en eenvoudig.

7
Belangrijke aandachtspunten
1. We willen dat de bewoners tijdens de Paasdagen kunnen genieten van de verhalen.
Qua timing betekent dit dat we dinsdag 31 maart van start moeten gaan en er voor
elke schakel in het verhaal 24 uur maaktijd is.
2. Wanneer je meedoet met het ketting-verhaal, geef je toestemming voor het gebruik
van jouw input voor de bewoners van Visio, op de Nuwenhuys website en facebookpagina.

Wil je graag het ketting-verhaal meemaken, stuur dan uiterlijk dinsdag 31 maart een email of
whapp bericht met je mobiele telefoonnummer naar Annina om je aan te melden voor deze
activiteit (info@nuwenhuys.nl of 0651155215).

