
Elkaar anders ontmoeten - elkaar 
helpen op afstand 
Activiteitenbegeleidster  
Marijke van Dinther vertelt…. 
Hallo allemaal! Ik zal in het kort vertellen hoe mijn werkdagen als 
activiteitenbegeleidster er in deze 
coronatijd op dit moment uitzien:

Op maandag- en donderdagochtend 
ga ik naar de dagverzorging ’t 
Praothuis in Ewijk (in MFA ’t Hart) 
om met mijn cliënten te bellen. 
Tijdens zo’n telefoongesprek vraag 
ik in ieder geval aan de cliënten hoe 
het thuis gaat en of er nog hulp 
nodig is. De meeste mensen geven 
aan dat het op dit moment goed met 
ze gaat en dat ze hulp van de 
kinderen en/of buren krijgen. 
‘Het is even niet anders’  krijg ik vaak 
te horen. Veel ouderen geven aan dat ze ons toch wel erg missen en zijn blij om 
mijn stem te horen. 
Ze vinden onze telefoongesprekken fijn. Het geeft ze de kans om in ieder geval 
2 keer per week eventjes hun hart te luchten. Ook geven ze complimenten aan 
Perspectief over wat wij allemaal voor de mensen doen. 
De afgelopen weken hebben we de ruimtes van ’t Praothuis goed 
schoongemaakt. Daar hebben we nu tijd voor. Klusjes die anders vaak blijven 
liggen. Verder heb ik de mappen met activiteiten opgeschoond en nieuwe 
spelactiviteiten gemaakt. Het thuisfront (mijn man en de meiden)  mogen dan 
proefkonijn zijn om te testen of deze nieuwe spellen wel werken zoals ik gedacht 
had. Hou jullie verder goed, fijne Pasen allemaal en blijf gezond!

Met vriendelijke groet, Marijke
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CHALLENGE 1,2, EN 3 
Vervelen jullie je al? Jullie 

worden door ons uitgedaagd! 
Op onze site 

 www.stg-perspectief.nl kunnen 
jullie 3 filmpjes met een van 

onze jongerenwerkers vinden.  

“Zakaria,  take it away!”

Bloemen voor jou! Van Eveliene, medewerkster op de frontoffice
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HEEL HOLLAND PLAKT 
Om wat gezelligheid in het straatbeeld te brengen is 

in Nederland de actie ‘heel Holland plakt’  gestart. 
Een raam beplakt met zelf geknutselde lente 
taferelen. Onze collega Janine doet met haar 

kinderen ook mee aan de actie.  
 

Doe je ook mee en help je mee je straat, wijk, dorp 
of stad op te fleuren?

PAAS WOORDZOEKER 
Het is bijna Pasen: voor de 

liefhebbers jong en oud 
hebben we deze woordzoeker 

toegevoegd.

KINDERDAGVERBLIJF STUURT 
 ZELFGEMAAKTE KAARTJES 

Vorige week hebben de 
kinderen van Casa4kidsz 

kaartjes gemaakt en verstuurd 
aan onze deelnemers aan de 

Molensoos en Molensoos-plus. 

Dank jullie wel!
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