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Het project Ervaringsdeskundigen VGZ gaat goed.
De Ervaringswerkers hebben al hard gewerkt.
Om te leren hoe je Ervaringswerker kunt zijn.
Bij de scholing werkt Cordaan samen met het LFB.
De scholing is begonnen in maart.
En duurt nog tot volgend jaar mei.

Yangdan, Aida en Marvel zijn ook Ervaringswerkers.
En doen mee aan de scholing Ervaringsdeskundigen VGZ.
Zij hebben net hun 1ste diploma gehaald.
En zijn nu klaar om in de praktijk aan de slag te gaan.
Yangdan, Aida en Marvel vertellen ons hierover.

YAnGDAn
Ik ben Yangdan.
En ik ben 25 jaar.
Ik wil graag Ervaringswerker worden.
Omdat ik het leuk vind om met mensen te werken.
En anderen vooruit te helpen.
Zodat zij zich kunnen ontwikkelen.
Mensen helpen doe ik graag.
Zelf heb ik al veel meegemaakt.
Met mijn ervaring kan ik straks goed advies geven.
Vooral over opleidingen en werk zoeken.
Ik deed veel opleidingen en zocht zelf werk.
Eerst ging ik naar het UWV.
Het UWV gaf mij het advies.
Om bij de AH, Bruna of Wibra te gaan werken.

Dat vond ik te magertjes.
Dus ging ik zelf aan de slag om iets te zoeken.
Dat is me gelukt.
Ik werk nu bij De Die als activiteitenbegeleider.
Met mensen met Korsakov en zwervers. 
Het is heel leuk. Ik zit echt op mijn plek.

De opleiding Ervaringswerker is ook heel leuk.
Ik heb veel geleerd.
En leuke mensen leren kennen.
Daardoor krijg ik meer zelfvertrouwen.
Ik ben gegroeid en daardoor meer ontwikkeld.
Het leukst vond ik de samenwerking met de coaches.
En het geven van een PowerPoint presentatie.
Mijn presentatie ging over discriminatie.
Het is heel spannend dat ik mijn diploma krijg.
Ik voel me vereerd!

AiDA
Ik ben Aida.
En ik ben 19 jaar.
Ik werk in Berkenstede.
Daar breng ik bewoners ontbijt en lunch.
En ik maak een praatje met ze.
Ook werk ik nog 2 dagen achter de bar.
Ik wil graag Ervaringswerker worden.
Omdat het me leuk lijkt om mijn ervaring te delen.
Ik heb zelf veel ervaring.

ErvarINgswErkErs Met diabetes, reuma en de ziekte van Crohn.
Ik wil graag anderen helpen die iets hebben.
Of die iets hebben meegemaakt.
Ik kan dan vertellen hoe mijn leven is.
En wat ik heb meegemaakt.
Dan zien en horen mensen meer.
En begrijpen ze beter wat het inhoudt.

Ik ben vaak moe.
En kan niet meer dan 4 of 5 uur werken.
Dan is het klaar voor me. 
Daarom was een beetje moeilijk om naar het ROC te gaan.
Maar deze opleiding is heel geschikt voor mij.
Ik kan goed meedoen en vind de mensen leuk.
We doen veel opdrachten samen.
En je leerde hoe je je kunt voorstellen.
En kunt presenteren voor een grote groep.
Ik word de hele opleiding gefilmd samen met Perez.
Dat is echt heel leuk.
Ik vind het wel knap van mezelf.
Dat ik het 1ste deel heb gehad en gehaald.
Het is heel fijn om ergens een diploma voor te krijgen.
Kijk eens, wat ik heb gedaan.

MARVEL
Ik ben Marvel.
En ik ben 21 jaar.
Ik werk bij de MAKRO.
Daar doe ik van alles.
Zoals helpen bij de groenten.
En vakken vullen en spiegelen.
Ik wil Ervaringswerker worden.
Omdat ik heel graag met andere mensen omga.
Ik wil hen helpen en steunen bij het werk.
Ik help graag anderen.
Als ik zie dat ze zich verdwaald voelen.
Of in paniek raken.
Ik heb veel ervaring in sporten met een beperking.
Want ik sport heel veel.
Zoals basketbal, tennis, voetbal, zwemmen en badminton.

Ik heb geleerd dat je bepaalde dingen moet accepteren.
Ook heb ik leren samenwerken.
En leren kennismaken met mensen en jezelf voorstellen.
Ook gaf ik een presentatie samen met Gustaaf.

Het diploma halen is heel belangrijk voor me.
Het doet me heel veel.
Ik kan nu verder.
Met het helpen van kinderen met een beperking.
Ik ben ontzettend blij.
Er komt nog een 2de diploma.
Volgend jaar ben ik klaar.
Ondertussen gaan we al wel aan de slag.

yaNgDaN

aIDa

MarvEl
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IN DE staD aMstErDaMOpENINg laNDlUst

Op 1, 2 en 3 juli zijn de nationale Spelen 2016
van de Special Olympics.
Er doen wel 22 topsporters uit Amsterdam aan mee.
Het zijn sporters van Cordaan, Philadelphia, Prisma 
en Atos.
Zij doen mee aan zwemmen en atletiek. 

Cordaan is enorm trots op al deze topsporters.
En hebben de sporters uitgenodigd voor een boottocht.
Op de rondvaartboot Ilje. 
Het werd een onvergetelijke avond.
Met leuke verrassingen voor de deelnemers. 
Wethouder Eric van der Burg stapte onverwachts  
aan boord.
Om alle sporters heel veel succes te wensen. 
Hij droeg de ambtsketen van de burgemeester.
En was net op tijd voor de volgende verrassing.
Want alle deelnemers kregen ook een sporttas cadeau.
En er was voor de zwemmers een groot badlaken.  
 
Met het logo van de Nationale Spelen en hun naam.
En voor de atleten een trainingspak met logo en naam. 
Daarna ging de groep op de foto met de wethouder.
Die met zijn vrolijkheid de sfeer er goed in bracht. 
Van der Burg werd bij het stadhuis weer aan wal gezet.
En de sporters voeren op de Ilje nog lekker een tijdje door.

De Special Olympics Nationale Spelen 2016  zijn op  
1, 2 en 3 juli.
In Nijmegen, Groesbeek en Wijchen.
Er doen zo’n 2400 sporters mee in wel 18 verschillende 
sporten.
De openingsceremonie is op vrijdag 1 juli.  
In het Goffertstadion in Nijmegen. 
Dan maken de sporters hun ereronde over het veld.
En staat er dans, zang en spektakel op het programma. 
Ook de dansvoorstelling Cardiac Output is er te zien.

Er wordt al een tijdje gewoond en gewerkt op Landlust.
Maar de feestelijke opening was nog niet geweest.
Dinsdag 21 juni was het zover.
Stadslandgoed Landlust werd feestelijk geopend.

Er werd de hele dag feest gevierd.
Met muziek, slingers en ballonnen.
Een ijscokar, schmink en een BBQ.
Ook werden er toespraken gehouden.
Door iedereen die heeft meegeholpen.
Om ervoor te zorgen dat Landlust er nu is.
Zoals De Key, Cordaan en gemeente Diemen.
Iedereen is blij met Landlust.
En Staatsbosbeheer kwam langs.
Om te vertellen dat het Diemerbos zo’n mooi bos is.
Dankzij het harde werk van de Groengroep van Cordaan.
Staatsbosbeheer gaf een mooi bord met tekst cadeau.
Zodat wandelaars in het Diemerbos de weg kunnen vinden.
Naar de theetuin van Landlust.

Om de opening te vieren werden er 4 appelbomen geplant.
Mevrouw Conny Struik hielp ook mee.
Zij woonde vroeger op boerderij Landlust.
En een opening zonder lintje knippen is geen echte opening.
Dus knipte Eelco samen met cliënten een lint door.
Landlust is nu officieel geopend.

NIEUwE wEbsItE vaN COrDaaN 
Cordaan heeft een nieuwe website.
De nieuwe site van Cordaan ziet er mooi uit.
Op de site wordt in begrijpelijke taal verteld.
Wat je kunt verwachten van Cordaan.
Ook staan er veel foto’s op de site.
Van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. 
En van activiteiten op locaties van Cordaan.
Je kunt de nieuwe website ook goed lezen.
Op een PC, tablet en smartphone. 
Kijk snel op www.cordaan.nl
Wij wensen je veel kijk- en leesplezier!

tOpspOrtErs IN aMstErDaM
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MIjN vrIjE tIjDprEt MEt prOkkEl 

Rahima Gungor werkt op de Elzen.
Ze speelde mee in een film. 
De film heet Debiel.
Dewi Reijs bedacht de film. 
in de film komt Rahima in een modeshow terecht.
En ze wordt de ster van de show. 
Rahima is trots op haar film en vertelt:
 
Dewi is mijn buurvrouw.
Zij heeft de film gemaakt.
Ik speel in de film. 
Dan ben ik Yildiz.
En ik heb een vervelende zus. 
Ze heet Semra.
Ik maak thee in de film.
En ik wil mee met mijn zus. 
Ik roep: Ik ga mee!
Mijn zus is gemeen. 
Ze gaat altijd aan me trekken.
Ik verstop mij in de auto.
En zet een pruik op.
Ze zeggen: wat ben je mooi.
Ik ben gewoon een filmster.
En ik heb goed gespeeld, he. 
In mijn jurk. 
Ik kreeg een nieuwe fiets. 
Die fiets heb ik verdiend met de film.
Ik kom ook op TV. 
Dewi gaat mij nog zeggen wanneer. 
Iedereen mag de film zien. 
Liesbeth ook. 

Liesbeth is begeleidster op de Elzen en vertelt: 
Dewi en Rahima oefenden in de gymzaal.
Rahima had een script met pictogrammen.
Ook de andere acteurs oefenden hier met Rahima.
De film is gemaakt in een studio.
Ik ging mee om Rahima te helpen.
Het was mooi om te zien.
Toen de film klaar was, maakten we hier op de Elzen  
een filmzaal.
Het hele dagcentrum mocht de film zien. 

De film Debiel was ook te zien op het filmfestival in Cannes.
En gaat binnenkort op Scholentour.
Om kinderen te laten zien dat anders zijn niet eng is.
En te leren hoe je op een positieve manier met elkaar  
kunt omgaan.

Wil je meer weten over de film Debiel?
Ga naar Facebook pagina:  
https://www.facebook.com/debielfilm/
Of kijk op Debiel Scholentour:  
http://geluk.stinafo.nl/debiel

 

raHIMa Is fIlMstEr

STERREnSLAG
In Utrecht was de jaarlijkse Prokkel Sterrenslag.
Teams uit het hele land komen samen om te sporten. 
Cordaan was aanwezig met 60 deelnemers.
De deelnemers waren verdeeld over 12 teams.
Samen met mensen van het UWV en NUON.
Van P-Direkt, MEE en met MBO leerlingen.

STAGE Bij nUOn
Mireille en Perez liepen stage bij NUON.
Mireille liep een dag stage bij de receptie.
En Perez was voor 1 dag directeur van NUON.

nAAR HET PRinSES ALExiA WinDPARk MET nUOn
De Clëntenraad VGZ ging naar windmolenpark Alexia.
Samen met 2 NUON medewerkers.
Om bezig te zijn met duurzaamheid.

nAAR ARTiS MET nUOn
Bewoners van de Gerrie Knetemannlaan gingen naar Artis.
Samen met vrijwilligers van NUON.
Om met elkaar te genieten van de dieren.

STAGE Bij RADiO SiGnAAL
Randy liep een dag stage bij Radio Signaal.
Om te kijken hoe het in de studio gaat.
En te praten met de presentator.
Randy vertelt over zijn dag:
Leuk om te zien hoe het werkt op zo’n radiostation.
Het is een mooi gebouw met aardige, leuke mensen.
Ik was wel wat zenuwachtig.
Maar vond het leuk om geïnterviewd te worden. 
Ik had een muzieknummer aangevraagd.
En dat nummer hebben ze gedraaid. 
Ik vond het een super leuke dag.

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. 
Tussen iemand met een verstandelijke beperking én 
iemand zonder. 
Dat kan tussen 2 mensen zijn, maar ook in een groep.
iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden.
Prokkelen gaat om samen iets doen.

En zo elkaar beter leren kennen.
De Prokkelweek was van maandag 6 tot en met  
zaterdag 11 juni.
Ook Cordaan deed dit jaar weer mee.
Hier zie je een paar leuke Prokkels van Cordaan.
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Ik zOEk CONtaCt laatstE NIEUws
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DE CEnTRALE CLiënTEnRAAD VGZ SPRAk MET 
CORDAAn OVER: 

Ervaringsdeskundigheid
Cordaan gaat 10 cliënten scholen tot Ervaringswerker. 
Zodat cliënten andere cliënten kunnen helpen. 
Op de informatiedag zijn de 10 deelnemers gekozen.
De Cliëntenraad VGZ gaf tips:
•  vertel de volgende keer ook in de brief waarom iemand 

niet is uitgekozen.
•  denk ook aan een opleiding in de avonduren voor  

diegenen die werken.

Elektronisch Cliëntendossier
Eerst stond alle informatie over cliënten in een map.
Nu staat dat allemaal in een computer. 
Dat heet het Elektronisch Cliëntendossier.
De Dagbesteding gaat ook meedoen.
Met het Elektronisch Cliëntendossier. 
Wonen en Dagbesteding blijven gescheiden delen op  
de computer.
De Cliëntenraad wil weten:
Hoeveel tijd heeft een begeleider nodig?
Om alles in het Elektronisch Cliëntendossier te zetten.
Want in die tijd kan de begeleider niets met cliënten 
doen.
Cordaan antwoordde: Dat is moeilijk te zeggen.
Want dat kan per cliënt verschillen.

Geldzaken
Er zijn veel medewerkers ziek. 
Cordaan moet nu uitzendkrachten in dienst nemen. 
Dat kost veel geld. 

SBB
De verandering met de Kleine Kas stonden al in de Corso. 
Dit was niet de bedoeling. 
Want cliënten en hun Persoonlijk Begeleiders was nog 
niets verteld.
Eerst gaan alle locaties met de Kleine Kasregeling werken.
Daarna gaat SBB over naar Mijn Geld.

Brief aan afdeling Financiën
De Cliëntenraad stuurde een brief.
Over de vrijwilligersvergoeding van cliënten. 
De afdeling Financiën antwoordde:
De betalingen gaan volgens een schema.
In het schema staan de dagen waarop er wordt uitbetaald.
Soms is er een storing bij de bank. 
Dan is er vertraging.

Begrijpelijk Communiceren
Cordaan vindt begrijpelijk communiceren belangrijk.
En vroeg aan de Cliëntenraad VGZ:
Hoe praten begeleiders met cliënten?
Praten en schrijven alle begeleiders wel op een  
begrijpelijke manier?
De Cliëntenraad vulde hiervoor een vragenlijst in.
Met allemaal vragen over communicatie.
Ook sprak de Cliëntenraad over de Corso.
Het adressenbestand van de Corso is een aandachtspunt. 
Niet alle cliënten krijgen een Corso. 

nieuwe organisatie
Binnenkort verandert er iets bij Cordaan.
Cordaan wordt op een nieuwe manier ingedeeld.
Om zo het werk nog beter te kunnen doen.
Er komen straks 9 zorgdomeinen. 
De Centrale Cliëntenraad heeft met 4 zorgdomeinen  
te maken.
Ieder domein krijgt een directeur. 
Cordaan vroeg de Centrale Cliëntenraad om advies.
Iedereen krijgt een overzicht van de nieuwe zorgdomeinen.

AFSCHEiD ROnALD LEEUWiS
Ronald Leeuwis is gestopt met zijn werk bij Cordaan.
Hij werkte bij Cordaan als communicatieadviseur.
En als ondersteuner van de Centrale Cliëntenraad VGZ.
De Cliëntenraad VGZ nam afscheid met een gezellige 
lunch.
En was aanwezig op de afscheidsreceptie van Ronald.
Cordaan bedankt Ronald voor zijn jarenlange inzet en  
al zijn werk.

Wil je reageren op de advertentie van Wim of Afzal:  
Stuur je brief naar:  Cordaan 

T.a.v. Redactie Corso 
Postbus 1103 
1000 BC Amsterdam 
Of mail naar: Corso@cordaan.nl

Wij zorgen dat je brief bij hen terecht komt.

Ik ben Wim, 23 jaar oud.
En ik werk op de Beemster.
Ik vind het leuk om in de tuin te werken.
En zoek een meisje om leuke dingen mee te doen.
Zoals gezellig kletsen en grapjes maken.
Naar de disco gaan.
Of om dagjes mee op pad te gaan.
Het maakt niet zoveel uit.
Als je maar aardig bent en veel lacht.
 
Ik zorg er altijd voor dat ik er leuk uitzie.
Dat ik netjes geschoren ben.
En gel in mijn haren heb.
Het lijkt me gezellig als iemand reageert.

Ik ben Afzal Siddique.
Een hele aardige en vrolijke man.
Ik ben vriendelijk en betrouwbaar.
En op zoek naar een jonge vrijwilligster of maatje.
Om samen dingen mee te doen.

Ik hou van bowlen, tv kijken en foto’s maken.
Van dansen, feesten, uitgaan.
Samen eten en koffie of thee drinken.
Ook ga ik graag naar bijeenkomsten.
Of als publiek naar tv-opnames.

Ik maak gemakkelijk contact. 
En zoek iemand die rustig en voorspelbaar is.
Die mij accepteert en dingen goed kan uitleggen.
Humor, geduld en vrolijkheid is fijn.
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fEEst IN DE ysbrEEkEr
Maandag 30 mei was het feest in De Ysbreeker.
Alle Ervaringswerkers kregen er hun 1ste diploma.
De hele groep werd na de training opgehaald.
Om een stukje te varen op de boot Dirk van Transtech.
De kale Greet voer ook mee met een filmploeg.

De tocht ging vanaf het Havengebouw over het ij en de Amstel.
Op weg naar De Ysbreeker op de Weesperzijde.
De Ysbreeker trakteerde iedereen op een feestelijke lunch.
Daarna werden de diploma’s uitgereikt.
Met voor iedereen een persoonlijke woord van het LFB.

Hier zie je foto’s van de dag.

EEN bOOttOCHt Op DE aMstEl Op DE DIrk vaN traNstECH aaNkOMst vaN DE ErvarINgskrINg DE ysbrEEkEr traktEErt Op EEN HEErlIjkE lUNCH

DE ErvarINgskrINg

MIlEs EN rafaElla DOEN ONDErzOEk

DE DIplOMa UItrEIkINg bEgINt gEfElICItEErD! DE 1stE DIplOMa Is bINNEN Dat vIErEN wE MEt CHaMpagNE prOOst! Op DE ErvarINgswErkErs!
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HEt NIEUwE DagCENtrUM Is vlakbIj rEIgErsbOs gOEDEMOrgEN, MEt DagCENtrUM gaaspErDaM

bONNy wErkt IN DE kEUkEN INEkE laat Haar bOrDUUrwErk zIEN

saMEN kOkEN Op DE aCtIvErINgsgrOEp Op DINsDag Is Er DIsCO IN DE gyMzaal

saMEN wErkEN aaN EEN grOtE pUzzElEr Is EEN grOtE lICHtE kaNtINE

Gaasperdam is een nieuw dagcentrum.
in Amsterdam Zuidoost 
Vroeger was het een verpleeghuis. 
Het is helemaal opgeknapt. 
En het is nu een heerlijke plek.
Vlakbij de metro en winkelcentrum Reigersbos. 
iedereen is er erg blij mee. 
Uit alle andere dagcentra kwamen er mensen 
naar Gaasperdam. 
Vooral mensen die in Zuidoost wonen. 
Zij hoeven nu niet meer ver te reizen. 
Er zijn 2 verdiepingen in Gaasperdam.
Met veel verschillende groepen. 
Activering, variatie, structuur en horeca. 
 
Bonny werkt in de keuken van Gaasperdam: 
Het is hier toppie.
Beter dan de Rank en de Draad. 
Ik vind het zo leuk hier, echt waar. 
Ik werk in de horeca en boven op groep 8. 
Het is hier heel gezellig.
Ik ruim op en maak de kantine schoon.
En doe van alles en nog wat.
Zoals afdrogen en theedrinken.
En ik breng boodschappenkarretjes naar de groep.
Met brood en beleg en melk en karnemelk. 
Ik woon in de Sleewijkstraat. 
En hoef niet meer met het busje.
Ik ga nu lopen.  
Het is niet zo lang en ik ben er zo. 

Ineke is bezig met haar borduurwerk: 
We zaten eerst in Eben Haezer. 
In het nieuwe jaar kwamen we hier.
Het was spannend en wel even wennen. 
Maar we hebben hier een hele grote sportzaal. 
Op maandag doe ik oefeningen.
En op woensdag roeien, fietsen en met gewichten. 
Dat had je daar niet. 

Zavan werkt aan een puzzel op de variatiegroep: 
Ik zat eerst op de Beemster.  
Nu is het niet meer zo ver. 
En kom ik met het busje. 
Ik woon bij mijn familie in de Bijlmer. 
Met mijn vader, moeder en broers.
Dichtbij de Arena. 
Ik vind het hier leuk. 
Het is rustiger dan op de Beemster. 
Daar was het druk. 

Giovanni werkt in de keuken van Gaasperdam: 
Ik woon op Parkhof.
En werkte hiervoor op de Mediagroep. 
Dat was te ver weg en Parkhof is hier vlakbij. 
Even langs de sporthal.
Dan onder het bruggetje door en ik ben er. 
Ik hoef niet met de Connexxion. 
Ik heb leuke collega’s hier. 
Sommige werken boven en sommige beneden.
 

DagCENtrUM gaaspErDaM



agENDa
Uitnodiging Mini Milkshake festival 
Milkshake organiseert The Mini Madness Milkshake 
Festival.
Speciaal voor cliënten van Cordaan en Philadelphia.
Een middag vol gezellige muziek, hapjes en drankjes. 
Waarbij iedereen zichzelf kan zijn.
De toegang is gratis. 

WAnnEER?
Vrijdag 29 juli vanaf 14.00 tot 17.00 uur

WAAR?
in het Westerpark in Amsterdam. 

VERVOER
Het is belangrijk dat je zelf naar het Westerpark  
kan komen. 
Wil je begeleiding meenemen? Dat kan! 
Laat het ons weten bij de aanmelding.

AAnMELDEn 
Meld je aan bij Hans Hendriks als je komt. 
Aanmelden kan tot 10 juli. 
Hans Hendriks: hhendriks@cordaan.nl. 
Heb je vragen? Bel naar: 06 20 00 22 24. 

vaar mee met gay pride 2016
Cordaan vaart ook dit jaar weer mee met de Canal 
Parade.
Tijdens de Amsterdamse Gay Pride op 6 augustus.
We gaan dit jaar allemaal samen liedjes zingen.
 
De boottocht is voor jongens die van jongens houden.
En voor meisjes die van meisjes houden.
De boottocht is gratis en er zijn hapjes en drankjes.
 
WiL jE OOk MEEVAREn?
De voorbereidingsavond is op donderdag 14 juli.
Van 19.30 tot 21.30 uur in Sam Sam.

Meld je samen met een begeleider aan.
Bij Tamara Streng via tstreng@cordaan.nl

Naar Efteling dankzij Cornuit
Yvonne, Aquiles, joop, Hans en Hendrik gingen een 
dag naar de Efteling.
Samen met de vrijwilligers Charlotte en Sebastian.
Om te genieten van het Sprookjesbos.
Van alle andere spannende attracties.

 

En lekker eten en drinken.
Het was een topdag.
Zij willen Cornuit bedanken voor de bijdrage.
En het mogelijk maken van deze bijzondere  
leuke dag.


