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Welkom!
Elke keer mogen wij weer nieuwe
deelnemers verwelkomen.
Wij zijn blij en ontroerd dat zoveel
mensen hun vertrouwen in ons stellen.
Het leuke is dat wij steeds meer
deelnemers uit de wijde regio mogen
verwelkomen: Veenendaal, Bennekom,
Leusden, om maar een paar
voorbeelden te noemen.
Wij heten de nieuwkomers bij
RuiterActief van harte welkom en
noemen ze hier graag.
Bij de naschoolse-, vakantie- en
zaterdagopvang:
• Dwany Baars uit Kootwijkerbroek
• Tino van den Brink uit Barneveld
• Charléne van de Lustgraaf uit
Veenendaal
Bij de dagbesteding:
• René van Welij uit Barneveld
• Jozien Stunnenberg uit Otterlo
• Wilma Boudewijn ook uit Otterlo
• Gerbrand van de Veen uit
Voorthuizen
• Ibrahim Körhan uit Nijkerk
Ons team van stagiaires is weer
behoorlijk vernieuwd. Zij zijn in
september jl. bij ons gestart.
Een warm welkom voor:
• Lisette Snel uit Barneveld,
voortgezet onderwijs VMBO
• Malou van Middendorp uit
Barneveld, opleiding Pedagogisch
Medewerker
• William van Eck uit Lunteren,
opleiding Medewerker
Maatschappelijke Zorg
• Willeke ten Broek uit Scherpenzeel,
opleiding Medewerker
Maatschappelijke Zorg
• Rosalie van Grootheest uit
Kootwijkerbroek, opleiding
Medewerker Maatschappelijke Zorg
• Daan Zevering uit Voorthuizen,
opleiding Sport en Bewegen
• Marlissa Kraai uit Voorthuizen,
studie Pedagogiek
• Helma van Maanen uit Scherpenzeel,
studie Verpleegkunde

Teunis Ruiter 40 jaar werkzaam in de zorg
Op 9 september jl. mochten wij met elkaar de mijlpaal vieren dat Teunis Ruiter al 40
jaren werkzaam is binnen de
zorgsector. Teunis werd ’s ochtends
met speciaal vervoer opgehaald en
door alle deelnemers feestelijk
ontvangen op de locatie in Barneveld.
’s Middags vond er een feestelijk
middagprogramma plaats waarbij wij
o.a. hebben teruggekeken op de
afgelopen jaren en een quiz met
Teunis hebben gedaan. Aansluitend
vond er voor de medewerkers en
vrijwilligers een receptie plaats, met
elkaar kijken we terug op een
feestelijke dag.

Nieuwe chauffeurs
Het lijkt wel een bericht van de vorige keer, maar dat is niet zo! Ook nu mogen wij
weer nieuwe chauffeurs verwelkomen. Wat zijn wij blij met deze mensen, want wij
zaten echt een beetje krap in de chauffeurs. Een hartelijk welkom daarom voor:
• Evert Bouwman uit Voorthuizen
• Willem van Dam uit Barneveld
• Kees Hendriksen uit Barneveld
• Eddy van de Kamphorst uit Barneveld

Hooibergje als kippenhok
Hebben jullie al dat leuke kleine
hooibergje op de zorgboerderij
gezien? Dat is een kippenhok en dat
past helemaal bij de uitstraling die
we graag willen hebben: landelijk en
verzorgd. Dit bijzondere kippenhok
konden wij realiseren dankzij de
bijdrage van Voortbruisen van het
afgelopen jaar.
Voortbruisen is een bijzonder
initiatief in Voorthuizen. Eens per jaar
organiseert deze stichting een
heerlijk diner m.m.v. de plaatselijke
horecabedrijven. Daar komen allerlei
ondernemers een vorkje mee
prikken. Met dit evenement wordt
geld bijeen gebracht dat naar verschillende lokale doelen gaat. Nu mocht
Zorgboerderij De Gruttohoeve daarin meedelen.
Voortbruisen, wij zeggen jullie van ganser harte dank. Wij vinden jullie bijdrage
fantastisch!

Kerken Voorthuizen dragen bij aan ons vervoer
Geslaagd!
Bas Ruikes is geslaagd voor zijn
diploma Maatschappelijke
Zorgniveau 4. Bas is bij
RuiterActief begonnen met een
maatschappelijke stage toen hij
op het JFC in Barneveld zat. Bas is
na zijn maatschappelijke stage
zelfs gebleven als vrijwilliger. Na
het behalen van zijn diploma is hij
begonnen met zijn opleiding
Maatschappelijke Zorg aan het
ROC in Apeldoorn.
Tijdens zijn opleiding is hij weer bij
RuiterActief komen stagelopen.
Daarna werkte hij als oproepkracht
en nu heeft hij een aantal vaste
uren gekregen. Leuk dat Bas zijn
loopbaan bij ons begonnen is en
dat wij nu mee mogen genieten
van zijn studieresultaten.
Heel veel succes toegewenst!

Cliëntondersteuning
MEE Veluwe
Vindt u het prettig als er iemand
met u mee gaat voor een gesprek
met de gemeente, het UWV of een
andere instantie?
Heeft u hulp nodig bij het kiezen
van een zorgaanbieder?
Heeft u vragen over begeleid
wonen, financiën, werk of vrije tijd?
Voor deze en alle andere vragen
kunt u terecht bij MEE Veluwe.

Het vervoer van onze deelnemers is een essentieel onderdeel van het pakket dat wij
aanbieden. Wij halen en brengen onze deelnemers niet alleen van en naar de
werkplek, wij hebben ook nog eens verschillende werkplekken: in Stroe op
Zorgboerderij De Gruttohoeve en in Barneveld aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan.
Het kenmerkende van RuiterActief is ook, dat wij onze deelnemers volop variatie
willen bieden m.b.t. de werkzaamheden. Daarom rijden onze busjes regelmatig
heen en weer tussen Barneveld en Stroe. Dat betekent echter wel een enorme
kostenpost aan o.a. brandstof. Wij zijn dan ook heel blij en dankbaar dat wij van
zowel de Diaconie Gereformeerde kerk Voorthuizen als van de Hervormde
Evangeliegemeente Voorthuizen speciaal voor dit doel een bijdrage hebben mogen
ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Groen licht bij RuiterActief!
Sinds kort hebben wij groen licht! Dat is wel bijzonder, al merken wij het misschien
niet eens. Dit betekent dat wij nu voor speciale lampen hebben gekozen, namelijk
voor de nieuwe duurzame LED verlichting van LedsGoEco. Teunis Ruiter: “Door
over te stappen van onze traditionele verlichting op LED verlichting besparen wij op
onze energiekosten en dragen wij ook nog eens bij aan een flinke co2 reductie.”
Dat kun je inderdaad wel zeggen. Jaarlijks stoten wij nu ruim 2000 kg minder co2
uit, wat je kunt je vergelijken met de uitstoot van één personenauto per jaar. Dat
wij met z’n allen gaan zorgen voor steeds minder CO2 uitstoot is belangrijk, want
die uitstoot zorgt mede voor de opwarming van de aarde. Met elkaar hebben heel
veel landen afgesproken, dat zij die opwarming een halt willen toeroepen, maar
dan moeten wij er wel allemaal iets voor doen.
Gelukkig zijn daar mogelijkheden voor, die ook nog eens voordelen opleveren.
Teunis: “Dit licht is rustiger en helderder, hetgeen onze mensen als prettig ervaren.”
RuiterActief heeft inmiddels een certificaat ontvangen voor de bijdrage aan de co2
reductie. Leuk om aan iedereen te laten zien, dat wij zo ons steentje bijdragen aan
een gezondere lucht en aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. LedsGoEco
heeft de levering en de montage van de LED verlichting verzorgd. Wat er met de
oude lampen gebeurd is? Die zijn keurig netjes afgevoerd en worden gerecycled.

Wist u dat...
... Amanda van Dijk, onze fitnessinstructeur, getrouwd is?
... zij met Marco van Manen het huwelijksbootje instapte?

Inloopspreekuur:
Dinsdag van 14.00 - 16.00 uur
Gebouw Welzijn Barneveld
(tweede etage),
Wilhelminastraat 12
Voor iedereen
Heeft u een vraag?
Bel met MEE Veluwe via
055 5269200
of stuur een e-mail naar
barneveld@meeveluwe.nl.

... wij hen van harte feliciteren en ze
veel geluk wensen met deze
bijzondere stap?
... Wilma Boudewijn met haar neus in
de boter viel?
... zij vijftig jaar is geworden, net toen
zij zich aanmeldde als nieuwe
deelnemer?

... elke vijftigjarige feestelijk wordt op
gehaald door Teunis zelf en dan wel
in een speciale auto?
... ook Wilma in deze prachtige auto
naar de Van Zuijlen van Nieveltlaan
in Barneveld gereden werd?
... het natuurlijk wel een bijzondere
belevenis was?
... er een nieuwe skelter staat op de
zorgboerderij in Stroe?
... wij die gekregen hebben van de
Diaconie van de Hervormde
Gemeente Voorthuizen?
... de skelter intensief en met veel
plezier gebruikt wordt door jong en
oud?
... wij heel dankbaar zijn voor deze
mooie gift?
... de gevulde dozen in Roemenië
bezorgd zijn?
... dit even op zich liet wachten omdat
er geen transport naar Onesti ging?
... de mensen in Roemenië er heel blij
mee zijn?
... zij jullie hiervoor allemaal hartelijk
willen bedanken?

Bewaakte fietsenstalling groot succes

De komende en
gaande mens
Na een geslaagde periode verlaten
ook mensen ons bedrijf, want het is
juist de bedoeling van RuiterWerkt,
dat de weg tot de arbeidsmarkt
verkleind wordt. Gelukkig mogen
wij dan ook nieuwe
medewerk(st)ers verwelkomen.
Deze stellen wij aan u voor:
• Mohammed Kado, die fietsen
repareert op zorgboerderij
De Gruttohoeve
• Merih Eyashu, voordien uit
Eritrea
Wij hebben afscheid genomen van:
• Jane da Silva, zij is weggegaan
bij RuiterWerkt omdat zij werk
heeft gevonden bij Hotel en
Congrescentrum Belmont in Ede.
Heel veel succes, Jane!
• Mely Lawalata, die voor ons
surveillant was bij De Meerwaarde.
Dit werk is zo belangrijk, dat De
Meerwaarde besloten heeft om nu
ook zelf surveillanten in dienst te
nemen.
En raadt eens wie daar nu een
vaste baan heeft? Juist, dat is Mely
Lawalata. Mely, je bent voor ons
een visitekaartje geweest en wij
zijn heel blij voor jou dat je kon
doorstromen. Heel veel succes in
je nieuwe, vaste baan.

RuiterWerkt Post
Wat is dat nu weer, RuiterWerkt Post?
Dat is een nieuwe activiteit van RuiterWerkt. Komen er dan steeds nieuwe
activiteiten bij? Ja in principe wel. Want
het is belangrijk dat wij als RuiterWerkt
steeds proberen om werk te vinden en
te bedenken. Juist omdat de medewerk(st)ers bij RuiterWerkt vaak veel
meer kunnen dan de ‘gewone’ maat-

Het was een schot in de roos, de
bewaakte fietsenstalling tijdens de
Oud Veluwse Markten in het
zomerseizoen in Barneveld. Dat is ook
wel voor te stellen. Steeds meer
mensen hebben een kostbare fiets:
bijvoorbeeld een elektrische fiets of
een mooie waar je lange tochten mee
maakt. Dan wil je liever niet dat die
fiets zomaar tegen de grond wordt
gegooid als je er niet bij bent of, wat
nog erger is, dat de fiets gestolen
wordt.
Bij de Oud Veluwse Markten is het
meestal heel erg druk en veel van de
bezoekers komen op de fiets. Maar wij
hebben in Barneveld rondom het
centrum eigenlijk nog geen goede
stallingsmogelijkheden, want bij het
station staat ook al alles vol. Afgelopen

zomer werd op initiatief van de
gemeente Barneveld voor het eerst
een bewaakte fietsenstalling ingericht,
op een deel van de Kapteijnstraat. Het
bewaken
werd
gedaan
door

medewerkers van RuiterWerkt. Voor
een halve euro kon iedere bezoeker
zijn fiets in vertrouwde handen
achterlaten. Dat hebben heel veel
mensen gedaan en deze actie is dan
ook zeker het herhalen waard.

Nieuwe opdrachtgevers
Bij ons komen steeds nieuwe medewerk(st)ers, maar gelukkig krijgen wij ook
steeds nieuwe opdrachtgevers. Dat is belangrijk omdat wij aan het werk willen
blijven, maar ook omdat wij graag variatie aan willen bieden. Gelukkig is dat er
nu volop. Dank aan de opdrachtgevers die hun vertrouwen in ons stellen en daarmee het voor onze mensen mogelijk maakt, om zich verder te ontwikkelen:
Gezondheid aan huis, een bedrijf in Ede voor voedingssupplementen, vitamines,
mineralen, kruiden, verzorgingscrèmes etc. Voor dit bedrijf vouwen wij dozen.
FVR Trading in Ede is een specialist in sleufsilo’s en afdekmaterialen. In die sleufsilo’s gaan erg grote zakken en die maken wij klaar.
Mouw Maalderij. Voor dit bedrijf moeten wij in totaal 300.000 (driehonderdduizend!) potjes peper leegmaken voor hergebruik. Dat doen wij onder een speciale afzuiginstallatie, anders zou iedereen gaan lopen niesen.
In2Care uit Wageningen. Het bedrijf heeft een product ontwikkelt, om op diervriendelijke wijze muggen te bestrijden in bijv. Zuid-Amerika i.v.m. het ZIKA-virus.
Voor dit bedrijf hebben wij zakjes van een sticker mogen voorzien.
Easy Gifts uit Veenendaal is een bedrijf, dat relatiegeschenken verzorgt. Voor hen
hebben wij sleutelhangers mogen inpakken.
Green Giving houdt zich bezig met groene relatiegeschenken en is gevestigd in
Barneveld. Voor dit bedrijf maken wij speciale A4tjes met bloemenzaden erin bedrijfsklaar.

schappij denkt, moeten wij regelmatig
zelf werk genereren. Dat wil niet zeggen dat wij het zomaar bedenken,
maar wel dat wij proberen om bestaand werk geschikt te maken voor
onze medewerk(st)ers.
In samenwerking met de Inclusief
Groep in Nunspeet is RuiterWerkt Post
ontstaan. In twee wijken in Kootwijkerbroek wordt nu de post rondgebracht
door vijf van onze medewerk(st)ers. Dat
zijn: Rika Joosten uit Barneveld, Ronald

van Blijswijk uit Renkum, Linda van Dijk
uit Voorthuizen, Leontien van der Dussen uit Stroe en Hanco Westerveld uit
Barneveld.

Contactgegevens

RuiterActief
RuiterWerkt

Directeur RuiterActief
Dhr. T. Ruiter
Locatie Barneveld
w
Van Zuijlen
van Nieveltlaan 54
0342 - 423880
info@ruiteractief.nl
www.ruiteractief.nl
Directeur RuiterWerkt
Dhr. T.wRuiter en dhr. J. Huisman
info@ruiterwerkt
www.ruiterwerkt.nl

Stage bij Eethuisje De Posthoorn in
Voorthuizen
Sureka Thesaiveerasingam loopt stage bij Eethuisje De Posthoorn in Voorthuizen.
Dat doet ze één keer per maand op woensdag. Sureka is twintig jaar en vanaf
februari 2016 neemt zij deel aan de dagbesteding van RuiterActief, toen zij van
school kwam. “Bij RuiterActief doe ik verschillende soorten werk en ik ben ook op
de zorgboerderij. Toen het Eethuisje erbij kwam, leek me dat wel leuk voor de
afwisseling. Ik ben nu vier keer geweest. De mensen daar zijn heel aardig, vooral
Ruth die ik al kende. Ik help daar mee met schoonmaken en ik heb geleerd hoe
je groenten moet snijden. Je moet je hand als een klauwtje neerzetten, dan snij
je niet in je vingers, want dat mag niet: niet voor jezelf, maar ook niet voor de
gasten want die willen geen bloed in het eten hebben. Ik vond het in het begin
heel spannend, omdat alles nieuw was. Ik wist niet hoe de magnetron werkte en
de oven. Maar als je iets niet weet, moet je het gewoon vragen. Dat durf ik ook
wel. Ik vind het wel super hoor, dat Teunis allemaal van dit soort leuke dingen
voor ons regelt. ik ben er heel blij mee.’’
Sureka is niet de enige deelnemer die vanuit RuiterActief stage loopt. Zo is ook
Marthen Copier gestart op zijn twee stageplekken. Marthen loopt stage bij de
heer J. Goorhuis van J.G. Interieur in Kootwijkerbroek. Daar werkt hij met hout en
heeft hij de heer Goorhuis geholpen bij het bouwen van een veranda. Zijn andere
stageplek is bij gezinshuis Bethesda in Kootwijkerbroek. Marthen helpt daar bij
het verzorgen van het tuinonderhoud.

Stroe
Zorgboerderij “De Gruttohoeve”
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Teksten RuiterNieuws
Judith v.d. Wildenberg
Tekstproductie en
communicatieprojecten
Tel. 0342 - 490508

Het praatje van Teunis
Het ziet er naar uit dat het weer een echte winter wordt. Wij hebben in de vroege
morgen al regelmatig de ruiten van onze bussen moeten krabben. Maar met de
trouwe service van Gerda van Milligen kunnen wij dat allemaal aan, vooral nu wij
weer nieuwe vrijwillige chauffeurs verwelkomd hebben.
Al is het buiten koud, binnen is het lekker warm. Het kacheltje brandt immers,
maar het is ook warm en veilig door de manier waarop wij met elkaar omgaan.
Het lijkt zo vanzelfsprekend om oog voor elkaar te hebben, maar je leest bijna
dagelijks in de krant dat het niet zo is. Mij treft elke keer weer de saamhorigheid,
die ik voel als ik bij RuiterActief binnen stap of medewerk(st)ers van RuiterWerkt
spreek. Er is zorg, oog en belangstelling voor elkaar, zowel vanuit de begeleiding,
maar zeker ook vanuit onze deelnemers. Die zorg en belangstelling wordt ook
uitgedragen, denk in het bijzonder aan ons project in Roemenië.
Dit in tegenstelling tot de zorgwereld, die wij wel als koel en zakelijk ervaren.
De grote veranderingen maken het er niet altijd makkelijker op, maar wij doen het
toch maar! Mensen kunnen en willen ons vinden, zowel deelnemers, medewerk(st)ers, vrijwilligers en ook bedrijven. Wij hebben elkaar allemaal nodig. Het
is heel prettig om te merken en te ervaren, dat de relatie bovenaan staat in dat
‘elkaar nodig hebben’, dat er vertrouwen is en dat wij elkaar allemaal wat gunnen.
Daar kijk ik met een heel warm gevoel en hart naar.
Ik wens jullie allen, mede namens Gerie, veel warmte toe in deze feestelijke
maand, maar zeker ook in de maanden daarna. Laten we elkaar ook in het nieuwe
jaar blijven zien en ontmoeten, blijven vasthouden en lief
en leed met elkaar delen. Voor u allen wensen wij van
ganser harte een gezegende Kerst en jaarwisseling en een
nieuw jaar vol geluk en gezondheid

Teunis Ruiter

