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Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap
Midden- en Noordoost Brabant. Hiermee houden wij u op de hoogte
van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom
ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap?
Stuur dan deze nieuwsbrief door.
Hester van den Berg

Ik ben Walter Bakx, geboren op 26
oktober 1948 te Rijen. Ik ben getrouwd
met Ellie. In 2013 ben ik met pensioen gegaan. Ik nam toen afscheid als directeur/
bestuurder van de Kober groep, een grote
Kinderopvangorganisatie, actief op meer
dan 150 locaties in West Brabant.
Ik ben sinds 1 januari 2015 voorzitter van de
Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost
Brabant. Ik was toen ook al voorzitter van de
Stichting Mentorschap West-Brabant, maar
in de loop van 2015 heb ik daar afscheid genomen.
In de 90’er jaren was ik, samen met Ellie,
mantelzorger en belangenbehartiger van een
tante van mij. Zij woonde in een verpleeghuis
in Breda. In dat verpleeghuis kwamen we vaak
op bezoek en merkten we op, dat er behoorlijk
wat mede-bewoners altijd alleen zaten en zelfs
met de feestdagen en andere activiteiten nooit
bezoek kregen. Wij hebben ons toen voorgenomen om, als we meer tijd beschikbaar
zouden hebben, op een of andere manier
aandacht zouden gaan schenken aan mensen
in dergelijke situaties. Min of meer bij toeval
kwam ik in 2010 in aanraking met het mentorschap. Ik heb toen het mentorschap op mij
genomen van een man van 60 die in een verpleeghuis in Breda woonde. Dat mentorschap
was voor beiden zeer bevredigend. Tegen de

kantonrechter zei hij dat ik zijn “beste maatje”
was. Helaas is hij in 2013 overleden. In 2013
heb ik twee andere mentorschappen op mij
genomen en voor die twee mannen zal ik in
principe tot hun overlijden mentor blijven. Ik
ga gemiddeld om de twee weken, vaak samen
met Ellie bij hen op bezoek. We gaan dan vaak
met hen allerlei activiteiten, zoals wandelen en
autorijden, ondernemen.
Als voorzitter van het bestuur ben ik, samen
met de andere bestuursleden, verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen van de stichting. Ik
vind dat wij als bestuur een leuke en
inspirerende club mensen zijn. Regelmatig
komen we, samen met Hester, bij elkaar. Enerzijds om lopende zaken met elkaar te bespreken en daar waar nodig besluiten te nemen.
Anderzijds om in de vorm van een ‘heisessie’,
waarvan de laatste keer samen met de regioondersteuners Tonny, Kees-Jan en Henk en ook
Claudia, ons te bezinnen over allerlei zaken,
welke van invloed kunnen zijn voor het door de
stichting te voeren beleid.
Vanuit het bestuur ben ik ook de contactpersoon met Hester.
Ik ben in het verleden ook actief geweest met
het verder ontwikkelen en invoeren van Het
Dossier. Met de initiatiefgroep zijn we er trots
op dat, behalve Amsterdam, alle regionale
Stichtingen, met in totaal meer dan 2.000
actieve mentorschappen (MNOB bijna 100),
gebruik maken van Het Dossier.
Tot slot wil ik opmerken, dat ik echt trots ben
op de Stichting Mentorschap Midden- en
NoordOost Brabant. Ik ben ervan overtuigd,
dat we met z’n allen, voor heel veel mensen,
die niet voor hun eigen belangen kunnen opkomen, een heel belangrijke rol vervullen.
Ook vanuit de organisaties, waar wij gementoreerden bedienen en de kantonrechters,
ontvangen we regelmatig complimenten over
individuele mentoren en over de inzet van onze
organisatie.
Hulde dus aan iedereen.

2

Tevens zoeken we leuke verhalen
van gebeurtenissen samen met
uw cliënt. Bijvoorbeeld een
feestje, een uitje, een bezoekje
aan een museum, een leuke
wandeling enz. Of u heeft iets
leuks te vertellen. Als u een verslag kunt maken, liefst met foto’s,
vertellen wij het in deze
nieuwsbrief.


Groetjes Hester.
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De dag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling
waarin de mentoren gevraagd werden om hun mening
over een aantal stellingen, na de opiniepeiling kwam
Maud Wilms het mentorschapslied live zingen, gevolgd door een borrel. In zijn
algemeenheid waren de reacties van de deelnemers zeer
positief en was het een inspirerende dag waar iedereen
met veel plezier op terugkijkt. Alle foto’s van de Dag van
de Mentor 2016 kunt u op onze Facebookpagina vinden.

Dit voor onze website en
meerdere doeleinden. Als je dit
zou willen en de cliënt en/of de
familie, instelling geven hiervoor
akkoord neem dan contact met
mij op. Wij zullen dan een afspraak maken. Ik hoop dat ik kan
rekenen op jullie medewerking.
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Na het welkomstwoord en het lied was het tijd voor de
presentatie van mentoren: wat is voor hen de kern, wat
zijn hun dilemma’s en wensen voor de toekomst. Kees
Blankman reageerde op de kern, dillema’s en wensen en
vroeg de mentoren in de zaal om hun mening. Er ontstond een interactieve discussie in de zaal.
Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, nam het
tweede deel van het ochtendprogramma voor haar rekening en reflecteerde op de thema van de dag.
Het middagprogramma bestond uit verschillende workshops en mini colleges met betrekking tot het thema van
de dag. De mentoren konden kiezen tussen workshops en
mini colleges. Ze volgden één workshop van twee uur of
twee mini colleges van een uur.

Wij zijn op zoek naar foto’s van
mentoren samen met hun cliënt
bijv: Samen -boodschappen doen,
-ontspannen, -koffie drinken,
-activiteiten beleven, -iets lezen,
-foto’s kijken.
En foto’s van cliënten in actie bijv.
reizen, gehandicapten vervoer,
werken, vrijetijdsbesteding, zorgplan invullen enz.
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Het thema van de dag was ‘met recht betrokken, nu en
straks’. Kees Blankman, Universitair docent Familie- en
Gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
was de dagvoorzitter. De bijeenkomst begon met een lied
van Maud Wilms dat ze speciaal schreef voor de Regionale
Stichtingen Mentorschap en de daarbij behorende mentoren.

Beste mentoren,
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Zaterdag 29 oktober kwamen zo’n 300
mentoren van de regionale stichtingen mentorschap bijeen tijdens de jaarlijkse Dag van de
Mentor in De Reehorst in Ede.

WIE KAN EN WIL ONS HELPEN?
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Wij willen U graag op de
hoogte stellen dat het regelmatig voor komt dat het erg
lang duurt voordat er een
rechtszitting is bij de rechtbank. Dit is vooral bij Rechtbank Oost Brabant.
Ik bel regelmatig met de griffier hoe de status is van de aanvraag. Is er al een rechtszitting gepland? Ze geven aan dat ze
met een inhaalslag bezig zijn. Bij Rechtbank in Tilburg gaat het
allemaal wat sneller. Ik heb dit aangegeven bij het bestuur. Zij
hebben een brief naar de president van de rechtbank gestuurd
met daarin de ‘klacht’ en de vraag hoe het kan dat het zolang
duurt voordat er een reactie komt vanuit de Rechtbank. Hierin
wordt beschreven dat dit een kwalijke zaak is voor de client. Zij
vragen niet voor niets om een mentor. De mentor verricht vaak
al vele zaken voordat er rechtszitting komt.
Wij willen dan ook aangeven dat we erg blij zijn met jullie en
jullie inzet. Ga zo door!! Een dikke pluim. Wij hopen dat deze
klacht in behandeling wordt genomen en dat we hierover in
gesprek kunnen met de Rechtbank. We houden jullie op de
hoogte.
Bestuur van Midden-en Noordoost
Brabant:
Dhr. Walter Bakx – voorzitter
Dhr. Johan Remmers – vice-voorzitter
Dhr. Peter van den Dungen – secretaris
Dhr. Jan van Rijswijk – penningmeester
Dhr. Ben Janssen – lid
Mw. Janneke Pander – lid

Mentorschap Midden- en Noordoost
Brabant:
: 06-51270793
: infonoord@mentorschapoostbrabant.
nl
 : www.mentorschapoostbrabant.nl

Vanuit het bestuur kreeg ik de opmerking dat ik steeds
verander qua haarkleur. Ze wilde er een item van maken voor
in de nieuwsbrief. Vandaar dit plaatje.
Ik heb nu een koper kleur in mijn haren. Dit verandert steeds.
Het is lastig om dit bij te houden met foto’s. Het is wel zo dat
ik nog steeds dezelfde persoon ben alleen met een andere
haarkleur.
Groetjes Hester.

De redactie van de
Nieuwsbrief
mentorschap
Midden- en
Noordoost Brabant
wenst u

P re
ttig

e Ke
rstda
gen
kig
en een Geluk

7

201

4

December 2016

Een
ervaring van
een vrijwillige
mentor:

Er is heel veel gebeurd en het is een hele grote
klus geweest en nu ook nog wel.

Ik ben op vakantie gegaan en dit is waargenomen.
Dit is goed verlopen. Daarna heb ik het weer opgepakt. Daarna heb ik overal overleg gehad om
duidelijk te krijgen wat in de toekomst het beste
zou zijn voor mevrouw. Gesprekken gevoerd met de
dagopvang, met verzorgingshuis, met de huisarts, met
het
thuiszorg, met de dochter, met de woningbouw vereniging en met
de case manager. De meeste waren van mening dat
mevrouw niet meer terug zou
kunnen naar huis, alleen de case manager had daar
twijfels over. Na nog een extra
gesprek met de verzorging van mevrouw begreep ook de case manager dat terug naar huis
geen optie was.
Toen dit duidelijk was ben ik gaan kijken hoe het vervolg nu het beste kon worden aangepakt.
Het was onduidelijk hoe lang mevrouw in het verzorgingshuis kon blijven. De dochter wilde heel
graag dat haar moeder naar haar woonplaats zou komen. Ik dacht dat gaat misschien over een
half jaar lukken! Ik ben toen toch gaan bellen naar verzorgingshuizen daar. Bij 1 konden we
na een paar dagen al gaan kijken. Dit heb ik samen met mevrouw gedaan en ook was daar de
dochter en een ander familielid bij aanwezig. Dit vond ik erg fijn, want zo konden zij direct mee
kijken wat ze van dit huis vonden.
Het leek ons zeker een goede plek voor mevrouw en dat heb ik de dag erna dan ook direct
aangegeven. Wat schetst mijn verbazing, mevrouw kon zeer kort daarna al verhuizen.
Taarten gebakken en die als afscheid bij de dagbesteding met mevrouw opgegeten. Een erg lief
en prettig afscheid.
Een paar dagen later hetzelfde in het verzorgingshuis en die dag met mevrouw en een aanhanger met haar spullen naar haar nieuwe woonplaats gereden. Een vriend van ons heeft daar weer
geholpen om de spullen naar binnen te brengen. Die middag spullen uit het huis van mevrouw
gepoetst (dit was heel hard nodig) en de kamer gezellig gemaakt. De dochter was er ook bij.
Mevrouw is erg blij haar dochter en haar kleinkinderen zo vaak te kunnen zien!
Ondertussen moest het huis leeg, eerst de kringloop laten komen. Daarna (afgelopen vrijdag)
met 6 vrijwilligers van de zorg coöperatie uit haar oude woonplaats het hele huis leeggehaald.
De gemeente had ik gevraagd er een container neer te zetten. Deze grote container was helemaal vol.
Prachtig werk door die vrijwilligers en mijn man!
In het verzorgingshuis loopt het nog niet helemaal goed dus dat zal ik goed in de gaten moet
houden.
Naast dit ‘werk’ ben ik nog naar 2 bijscholingen geweest, de landelijke dag in Ede en afgelopen
donderdag naar Etten leur over het voorkomen van Oudermishandeling.
Beide bijeenkomsten waren zinnig.
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Terugblik op feest 2016
Mentoren werden vanaf 16.00 uur verwelkomt met een kopje koffie of kopje thee.
Daarbij een lekker petit fourtje met het gezicht van Janneke Pander (bestuurslid)
erop.
Nadat we eerst lekker hebben zitten
babbelen werden
we aan het werk
gezet. Iedereen
moest een groene
schort aan en gaan
schilderen. De
workshop heette
lullige tegeltjes
schilderen. Het
zijn geen lullige
tegeltjes geworden want iedereen heeft een
tegeltje geschilderd wat in zijn
of haar gedachte op kwam bij het mentorschap.
In het begin wisten we allemaal niet wat we moesten schilderen maar ondanks dat was
iedereen ijverig bezig. Sommige
van jullie hebben meerdere
tegeltjes gemaakt. Ik vond het
weer erg leuk om te zien hoe
creatief iedereen bezig was. Op
het einde werd er gekozen welk
tegeltje had gewonnen.

Winnende
tegeltje:
Je mag
maken
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Na de workshop stond het eten op
ons te wachten en iedereen liet het
zich goed smaken. Er werd gezellig gekletst en ervaringen gedeeld
onder het genot van een hapje en
een drankje.

Er werden ook nog enkele liedjes ten gehore
gebracht.
De tegeltjes
hangen nu bij Hester op
kantoor

Al met al was het weer
een gezellige middag en
avond. Als jullie tips hebben voor volgend jaar?
Als iemand zegt ik wil het graag mee
organiseren? Geef dit dan door aan Hester, zij
neemt contact met je op.

