Cavent Numansdorp
op vakantie in
Aalden (Drenthe)
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Marleen van Beveren, teamleider Cavent Grutto over de reorganisatie:

‘We zijn te groot’
De afgelopen periode is er een van
fairs en markten geweest bij Cavent.
Een greep uit het grote aanbod foto’s
in deze Cavent Dichtbij.

In dit nummer:
Nieuws
over ons
jubileumfeest

Cavent Grutto is ooit gestart met 19 cliënten en
21 medewerkers. Met nu
56 cliënten en 40 medewerkers is de manier van
werken van destijds niet
meer passend. Teamleider
Marleen van Beveren: ‘We zijn daarvoor
te groot en gaan daarom vanaf 1 januari
volgend jaar werken met drie teams met
elk hun eigen vloer in onze flat.’
De organisatie is nooit bijgestuurd voor zoveel mensen, met alle gevolgen van dien:
grote werkdruk en cliënten die niet alle
begeleiders kennen. Marleen: ‘Om gevolg

te geven aan nabijheid, gaan we kleiner organiseren. Het atrium, de tweede en derde
verdieping krijgen nu elk hun eigen team.
Iedere woonlaag krijgt ook een ontmoetingsruimte, waar ook extramurale cliënten
kunnen binnenvallen.’
Om de extra ontmoetingsruimten te realiseren, gaan twee cliënten verhuizen in de
flat. De ruimten zullen worden ingericht
met inspraak van cliënten en hun vertegenwoordigers.

Trainingen
verbindende
communicatie

Cavent
Numansdorp
op vakantie

lijk ontbrak het subtropisch zwembad en
de bingo niet. Op de terugreis is Dierenpark Amersfoort aangedaan en is kennis
gemaakt met het pasgeboren olifantje.

Op 15 mei vertrokken 14 bewoners naar
Aalden in Drenthe om daar met vakantie te vieren. Een vakantie die bestond
uit gezelligheid, lekker eten en leuke
activiteiten.
Een greep: bezoek museumdorp Orvelte
en kamp Westerbork, pannenkoeken bakken, met een treintje naar het veen waar
nog turf wordt gestoken, met een bezichtiging van oude turfstekershuisjes. NatuurDe meeste medewerkers van Cavent
hebben inmiddels de training Verbindende Communicatie gevolgd. Een
onderdeel van de Metodische werkwijze
Cavent.
De intentie van Verbindende Communicatie is om bij te dragen aan elkaars kwaliteit
van leven. Dit via het erkennen van elkaars
behoefte en door samen te kijken hoe
ieders behoefte vervuld kan worden (in
plaats van bijvoorbeeld je gelijk te willen
halen of je zin te krijgen).
Verbindende Communicatie gaat ervan
uit dat we alles wat we doen - bewust
of onbewust - doen om een behoefte te
vervullen. En we hebben allemaal dezelfde behoeften, zoals voedsel, veiligheid,
begrip, liefde en creativiteit.
Als je je boos, bedroefd of bang voelt,
komt dat omdat een bepaalde behoefte
van je niet vervuld is. Voel je je blij en
opgetogen, dan is een bepaalde behoefte
van je wel vervuld.

Dankzij Vrienden van Cavent kan
Izaak mee op vakantie naar zijn
geliefde Drenthe. Dit is al heel lang
zijn gekoesterde wens.

Pokémon vangen
Kijkduin schijnt een van de beste jachtgebieden voor onze Pokémonwezens.
Op 24 maart zijn Pokémonmeesters David, Stefan, Roberto en Brendan (Cavent
Lindehoeve) erheen gegaan om te kijken
of de verhalen waar zijn. Zitten er echt zo
veel Pokémons als er wordt beweerd? Ja.

Basisposter met
cliëntvertegenwoordigers
Cavent BSO en
Logeren

De sleutel van Verbindende Communicatie is het woord ‘omdat’ te koppelen aan
je eigen behoefte in plaats van aan het
gedrag van de ander. Bijvoorbeeld: ‘Ik voel
me boos omdat ik behoefte heb aan samenwerking’, in plaats van ‘ik voel me boos
omdat jij niet meehelpt’.
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Het model van verbindende communicatie

De groep struikelde bijna over de Pokémons en het is ze helaas niet gelukt om
ook maar een deukje in de Pokémonpopulatie te slaan. Het is hun plan om nog
een keer met een grotere groep te gaan
‘om het strand leeg te vangen’ zoals ze
zelf zeggen.

Stefan wint weddenschap
Vorig jaar had Stefan van ‘t Hof al een
voorgevoel dat Feyenoord landskampioen ging worden. Zijn voorgevoel
werd niet door Jan Windey gedeeld
en daarom heeft Stefan met hem de
afspraak gemaakt dat Jan mee zou gaan
naar de Coolsingel als ...

Op 19 april is in
Concordia gesproken met cliëntvertegenwoordigers over de methodische
werkwijze en de invulling van logeren.
Met de vertegenwoordigers is ook een
basisposter gemaakt over het vervoer van
Cavent BSO. Inmiddels heeft de Jeugdregio
(samenwerking gemeenten jeugdzorg)
besloten het vervoer vanaf 1 januari 2018
te gaan regelen. Hoe, is op dit moment
nog niet duidelijk.

Kees
30 jaar bij
Cavent

Rommel van
Cavent
Numansdorp
Op 13 mei
was het
rommelmarkt
bij Cavent
Numansdorp.
Het was
buitengewoon mooi
weer en
gezellig druk,
met een fraaie
opbrengst
van ruim
1400 euro.
Dit bedrag
komt geheel
ten goede aan
de cliënten.

Kees woonde 15 mei dertig jaar bij Cavent en Kees laat
zijn cadeautje graag zien. Het zijn cadeaubonnen om
koffie met wat lekkers te bestellen bij de Verleiding in
Numansdorp, want daar houdt Kees wel van.

Early en Rianda 25 jaar bij Cavent

Commissie fondsaanvragen

Cliënten kunnen een beroep doen op één
van de fondsen van Cavent, voor bijvoorbeeld het inrichten van een woning of appartement, het volgen van een opleiding
of het om te kunnen sporten. Voorheen
werden de aanvragen beoordeeld door Cavent Support, maar die hebben de fondsen
overgedragen aan Vrienden van Cavent.
In de beoordelingscommissie van Vrienden
van Cavent zitten:

Op 7 juni heeft Rianda Groeneweg de taart aangesneden omdat ze 25 jaar bij ‘de zaak’ is
en het jubileum van Early Ng A Tham (midden met hoofddoek) is op 17 februari gevierd
met collegae en een Aboriginal schilderworkshop.

Michel Wold Bewoner Numansdorp
Cees Hensen Bewoner Vlashof
Sabine van de Gevel Vriend van Cavent
Heleen Bergs Vertegenwoordiger en Vriend van Cavent
Mees Visser Vertegenwoordiger
Ilse Windey Medewerker en Vriend van Cavent
De commissie wil binnen een week
een antwoord geven op een aanvraag.
Waarvoor je allemaal een aanvraag kan
indienen, hoe je dat moet doen en wat
de voorwaarden zijn, kan je vinden in de
bibliotheek van cavent.nl onder Vrienden
van Cavent.

p Lentekriebels Cliënten van Cavent

Vlashof hebben plantjes gepoot onder
begeleiding van Silvia Zielstra.
t Avondvierdaagse Henco van
Eeren en Jasmijn Smilde hebben de
avondvierdaagse in ’s-Gravendeel
gelopen.

De hofhouding van Stougjeshof
Hoewel de eerste paal nog de grond in
moet, zijn al wel de berheerders van
Stougjeshof bekend: Wilbrecht en Hermien Giljam met kinderen.
En ze hebben er zin in. Wilbrecht: ‘Alvorens
te solliciteren hebben we natuurlijk heel
goed nagedacht. Het is niet zo maar een
ander baantje. En als het na alle afwegingen een volmondig ‘ja’ is, zouden we ook
wel teleurgesteld zijn geweest als we het
niet waren geworden.

In het idee van Stougjehof wordt steeds
gesproken over een beheerdersechtpaar
en ze zoeken nog naar een andere term.
Hermien: ‘Beheerdersechtpaar klinkt zo
faciliterend. En we zijn er niet om de vuilnisbakken buiten te zetten.’ Zij ziet hun rol

als die van de hofhouding, die veiligheid
en gezelligheid willen borgen.
Aan Aaron de vraag wat die er van vindt:
‘Ik vind het heel mooi en lekker duur ook.
Met al die zonnepanelen’. Dim maak het
allemaal niet uit: ‘Ik ken al wat kinderen

daar’. En dan doelt hij op Oud-Beijerland,
want ze wonen nu in Goudswaard.
Wilbrecht ziet er naar uit om zijn ervaring
in te zettenen voor de 47 bewoners, te
vernieuwen en de taken samen te verdelen: ‘Het begint bij ons tweeën’.

SCHIDERIJEN VAN JOHN SAS Na een bezoek van John aan Cavent Lindehoeve Buiten is die geïnspireerd door het werk wat zij
doen en heeft de twee prachtige kunstwerken in bruikleen gegeven. Everdien heeft deze kunstenaar in Amsterdam ontmoet en
zo is het contact tot stand gekomen.

t Biddag voor Gewas Cavent Vlashof is

met bewoners naar de Hervormde Kerk
geweest tijdens de Biddag voor Gewas in
‘s-Gravendeel. Marja heeft verteld over
zaadjes die zij op de natuurclub heeft
gezaaid.
u EHBO-cursus Cliënten hebben een
cursus EHBO gevolgd, gegeven door Sandra, Henk en Hans van het Rode Kruis. Alle
cliënten hebben de tien lessen afgesloten
met een certificaat.

Jouw Held heeft drie helden opgeleverd en zeven winnaars. De jury heeft de leukste inzendingen fraai weten
te combineren. De helden en winnaars zijn:
Frans Bauer Marieke Doolaard en Annet van der Meide
Dirk Kuyt Remco Verhorst, Johan Katoen en Kees van Rossum
Florian Poepjes Marianne van den Hoek

De organisatie van Cavent 50 feliciteert
de winnaars en gaat hun helden benaderen om een ontmoeting te regelen. Wanneer die ontmoetingen gaan plaatsvinden, hangt af van de (drukke) agenda’s
van de helden. Het wordt in ieder geval
na de zomer.

Reünie
De uitnodigingen zijn af, de reüniecommissie is bijna klaar en de vragen voor
de grote caventquiz staan op papier. Op
de reünie is iedereen van harte welkom.

Vrijdag 22 september, Land van Es. Aanvang 19.00 uur
Geef je vóór 1 september op via reünie@cavent.nl
Voor de toertocht is de inschrijvingstermijn verstreken. Er hebben
zich 39 cliënten ingeschreven en het
regelen van voldoende Porsches is
begonnen.

Vervoer naar het Land van Es
Als deelnemer wordt je na de tocht weer
afgezet op je locatie (door de Porsche).
Uitgangspunt was dat de deelnemers op
eigen gelegenheid naar het Land van Es
komen, maar dat wordt anders geregeld.
Ga er dus van uit dat je wordt opgehaald
op je locatie. Woon je zelfstandig, dan zorg
je zelf voor vervoer naar het Land van Es
of je meldt je bij een locatie bij jou in de
buurt. Dan rijdt je met de locatiebewoners
mee. Alle informatie over het vervoer volgt
begin september.

Kerkdienst

Het feestweekend wordt afgesloten met een bijzondere kerkdienst.
Onze voorganger is ds. Jan den Braber uit Numansdorp en is er muziek van Black Gospelgroep Far Out. Iedereen is van herte welkom, met het hele gezin.
Zondag 24 september, Land van Es, Aanvang 10.30 uur, Opgeven voor 1 september via kerkdienst@cavent.nl

GROEPSFOTO
Zaterdag 17 juni is een deel van de
inwoners van de Hoeksche Waard door
Joop Reijngoud op de foto gezet. De
groep is, net als Cavent, ‘opgericht’ in
1967. De foto is paginagroot geplaatst in
Het Kompas van vrijdag 23 juni.

Alle bezoekers van het Knalfeest
kunnen bij binnenkomst rekenen op
een bijzondere veiligheidscheck door
de mannen van cavent.

CAVENT KNALFEEST
Het Cavent Knalfeest is volop in
voorbereiding. Het feest krijgt de
opzet van een festival met optredens,
theater, spel en kampvuren.
Je kan meedoen aan kermisachtige
spelletjes, naar een waarzegster gaan,
een voorstelling voor één persoon van
Theater Kikker bezoeken of zingen bij
het kampvuur. En als je maag rammelt
kun je Mexicaans snacken bij Alejandro
en zijn makkers. Na de optredens van De
Caventband en De Juf kan je de dansvloer op met de silent disco van Dansvoer. Op je hoofdtelefoon kies je een
kanaal met je favoriete dansmuziek of
het kanaal met verzoeknummers.
Zaterdag 23 september, Land van Es
Aanvang 19.00 uur. Geef je op vóór
1 september via knalfeest@cavent.nl
Uitgenodigd voor het Cavent Knalfeest zijn cliënten, medewerkers en
partners,vrijwilligers en partners,
raadsleden en vertegenwoordigers.

Nieuwe
vertrouwenspersoon
voor cliënten
Ank van Duinen is de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon en je kan haar inschakelen als je ergens niet uitkomt met je
begeleider. Je kan haar telefonisch maar
ook via de mail benaderen.
Alles wat jij met haar bespreekt deelt ze
verder met niemand.

Ank van Duinen
a.vanduinen@hetlsr.nl | 06-336 87282

Benefiet-diner, fair en collecte Voor een vakantie met de bewoners van Cavent
Vlashof zijn een benefiet-diner en een fair georganiseerd. Nico Hoek en Daan van der
Wekken hebben daarnaast gecollecteerd voor het Oranjefonds in Maasdam. De helft van
de opbrengst is voor Cavent Vlashof, die ook wordt besteed aan de vakantie.

Gruttomarkt Zaterdag 10 juni was er weer de jaarlijkse markt bij Cavent Grutto. Het
weer en de stemming waren zonnig. Veel belangstelling, vooral voor het rad van fortuin,
de pannenkoeken en de duofiets. En voor die laatste hebben zich meteen drie nieuwe
vrijwilligers gemeld.

Dag Adrie
Adrie Vogelaar, onze financieel manager,
is op 30 mei met pensioen gegaan. In
dik acht jaar tijd heeft hij er mede voor
gezorgd dat Cavent er financieel solide
voor staat. Dank je wel Adrie!

Cavent Dichtbij, De Vriesstraat 22
3261 PC Oud-Beijerland, T 0186 63 6100
www.cavent.nl
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