
    juli 2017

Ervaringswerkers geslaagd! 

Het Ei van Columbus

Uitslag verkiezingen 2



CORSO biedt een schat aan 
informatie over Cordaan. Het blad 
is bestemd voor Amsterdammers 
met een verstandelijke beperking.

Corso
Nummer 2
juli 2017

Redactie
Petra Borst, Elise Kaandorp,
Milouda van Heuvelen.

Bladformule 
Milouda van Heuvelen

Drukker 
DRDV Media Services

Basis vormgeving
www.NLXL.com

Lay out
Forma Concreta

Aan dit nummer werkten mee
Kijkduin Mediagroep, Age Brugman, 
Judith Luyckx, Gustaaf Bos,
Jeannette Schols (foto’s Vriendendag)

Pictogrammen
Stichting VIPS, Amsterdam

Redactieadres
Cordaan
t.a.v. Redactie Corso 
Postbus 1103
1000 BC Amsterdam
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam

Bij het maken van CORSO is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de 
Europese Richtlijnen voor eenvoudige 
en leesbare teksten voor mensen 
met een verstandelijke beperking.

Telefoon Fax E-mail
020 43 56 300 020 43 56 301  Corso@cordaan.nl

INHOUD
Weetje 6
Waardevol leven!
Over kernwaarde Kleurrijk.

In de stad 7
Amsterdam
Renaldo Benjamins reist 
door de hele stad. 
 

Pret 8
Het Ei van Columbus.

Mijn vrije tijd 9
Met Brigitte over puzzelen.

Contact 10
Albert, Theo en Zakaria 
zoeken contact. 

Cliëntenraad 11
Het laatste nieuws en  
de uitslag verkiezingen.

Reportage 12
Vriendendag van Cornuit.

Dit is mijn werk 14
Op de Gerrie Knetemannlaan.

Ervaringswerkers  4
zijn geslaagd  
En over het onderzoek. 

Colofon

Agenda  16
Elise 25 jaar bij Cordaan.
En Mini Milkshake Festival.
      



4 Geslaagd! Geslaagd! 5

Wat gebeurt er verder met de Leerlijn ED VGZ?
Cordaan gaat verder met de Leerlijn ED VGZ.

• Bijscholing
Alle Ervaringswerkers krijgen volgend jaar bijscholing.
Zodat zij hun kennis en vaardigheden kunnen bijhouden.
En kunnen blijven verbeteren.
 
• Start nieuwe opleiding
Er wordt een 2de Leerlijn gestart in het najaar van 2017.
Met plaats voor 10 nieuwe leerlingen en 6 coaches.

• Opdrachtgevers tevreden
De opdrachtgevers zijn heel tevreden.
En al 5 van de 10 Ervaringswerkers vonden een baan.
Perez, Saskia en Jessica bij Stichting Prisma.
Rafaella bij het Ben Sajet Centrum en het VUmc.
En ook Abdullah vond een baan als onderzoeker.

• Centrum ED WORK
Cordaan richt een centrum voor Ervaringsdeskundigheid op.
Zodat alle ervaringskennis goed op 1 plek bewaard blijft.
Het centrum gaat ED WORK heten.

Film Ervaringsdeskundig 
Er is een film gemaakt van Aida, Perez en Saskia.
In de film zie je het leven van 3 ervaringsdeskundigen
tijdens hun opleiding.
 
Onderzoek
Gustaaf Bos van het VUmc deed een onderzoek.
Naar de Leerlijn Ervaringsdeskundigheid VGZ.
Samen met Rafaella en Miles als co-onderzoekers.
Het onderzoek ging over:
• wat er precies gebeurt bij de training.
• wat willen de deelnemers leren en bereiken.
• wat leren de deelnemers er nu echt.
• en wat vinden ze fijn of lastig aan de training.
De uitkomsten van het onderzoek kun je lezen.
In het boekje: Samen op weg in Ervaringsland.

GeslaaGD!
De Ervaringswerkers van de Leerlijn ED VGZ zijn geslaagd.
Ze zijn er nu klaar voor om de praktijk in te gaan.
De Ervaringswerkers kregen allemaal hun diploma.
En vertelden in de Van Limmikhof over de opleiding.
Ook was er een gesprek met wethouder Eric van der Burg.

Over wat er beter kan en goed gaat in Amsterdam.
Voor de mensen met een verstandelijke beperking.
Er zijn nu 10 personen opgeleid tot Ervaringswerker VGZ.
En er zijn ook begeleiders opgeleid als coach.
Zij kunnen de Ervaringswerkers nu goed ondersteunen.

Mijn naam is Rafaella van den Bosch
Ik ben 30 jaar.
Ik deed mee als co-onderzoeker.
Het was interessant om te beleven.
Wat het inhoudt om onderzoeker te zijn.
Echt leuk om te doen en leerzaam.
Onderzoek is nadenkwerk.
Als onderzoeker ben ik veel geduldiger geworden.
Ik heb geleerd dat ik makkelijk over dingen kan praten.
En dat ik met veel ideeën kom.
Ik hoop dat ik met wat ik nu doe anders wordt bekeken.
En mensen me serieuzer gaan nemen.
Ook kreeg ik door het onderzoek een heel ander beeld.
Over mensen met een beperking.
Ieder mens heeft een ander soort beperking.
En iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om.
Het gelijkwaardige is: wij zijn allemaal mensen!  
Alleen heeft iedereen andere manieren van denken en doen.
En iedereen heeft een ander leerproces meegemaakt.
Dat heeft je gemaakt tot wie je nu bent.
Moet je je daarvoor schamen? Ik denk het niet.
Maar denk hardop en blijf altijd voor jezelf opkomen.
Ook al draag je de naam beperking.

Ik heet Miles Heinze 
En ik ben 26 jaar.
Ik vond het leuk om mee te doen als co-onderzoeker.
Om van elkaar te leren en elkaar te accepteren.
Ik vond het ook leuk elkaar iedere week te zien.
En ik heb veel geleerd.
Een notitieblok meenemen en mijn huiswerk inleveren.
Op tijd komen en dat ik altijd fit moet zijn.
Dat je er bij een interview netjes uit moet zien.
Mijn telefoon uit te zetten.
En rechtop te staan bij een presentatie.
Ik heb mijn best gedaan om vol te houden.
Normaal als ik me ergens voor opgeef.
Dan word ik niet uitgekozen.
Nu wel, daarom voelde ik me vereerd.
Ook heb ik veel geoefend met vragen stellen.
Samenvatten, doorvragen en elkaar aankijken.
Alleen vragen stellen die over het onderzoek gaan.
En af en toe stil zijn na een antwoord op de vraag.
Ik merkte dat de mensen die ik interviewde mij accepteerden.
Ik vind het heel belangrijk dat we elkaar accepteren.
En dat je elkaar begrijpt.
Je kunt elkaar beter begrijpen door vragen te stellen. 

Mijn naam is Gustaaf Bos
En ik ben 35 jaar.
Ik werk 4 dagen per week in  
Amsterdam bij het VUmc.
Ik vond het boeiend en leerzaam.
Om met Rafaella en Miles te  
onderzoeken.
Wat er bij de Leerlijn ED VGZ  
gebeurde.

Rafaella, Miles en ik mochten overal bij zijn.
We hadden echt het gevoel erbij te horen.
Dat was fijn.

Ik ben het afgelopen jaar vaak verrast.
Door wat mijn co-onderzoekers zagen, bedachten en
uitvoerden.
En ik heb veel plezier gehad in onze samenwerking.
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IN De staD amsterDamWaarDevOl leveN!

Mijn naam is Renaldo Benjamins.
Ik ben 28 jaar oud. 
Sinds 3 jaar woon ik in de Overtoomse hof.
Ik woon al bijna mijn hele leven in Amsterdam.
Hiervoor woonde ik in Noord.
Maar het bevalt erg goed hierzo.

Ik heb leuke buren hier. 
Links woont mijn buurvrouw.
Met haar ga ik vaak koffie drinken. 
Mijn andere buren op de 1ste etage zijn ook aardig. 
Er is ook begeleiding. 
En we komen vaak samen. 
Om koffie te drinken of te eten.
Maandag tot en met donderdag eet ik mee.

West is een leuke buurt. 
Ik woon zelf in stadsdeel Slotervaart. 
Er is hier een winkelcentrum met een Appie. 
Ook ga ik vaak naar het Mercatorplein. 
Daar zit de Dirk van de Broek. 
En er is een patatzaak en cafés.

Ik reis sowieso veel. 
Altijd met het openbaar vervoer. 
En ik ken alle lijnen uit mijn hoofd. 
Ik ga 5 dagen per week naar mijn werk op de Werf. 
En ik sport in Oost bij voetbalclub Overamstel.
Op donderdag training en op zaterdag wedstrijd. 
 

Soms ga ik naar het café.
Met vrienden of met mijn vriendin. 
Mijn vriendin woont in Oost in de Gooyer. 
Ze is 36 jaar en we zijn nu 2 jaar samen. 
We kennen elkaar via via.
In het weekend zien we elkaar. 
De ene keer bij haar, dan weer bij mij. 

Als ze bij mij thuis komt, ruim ik mijn huis op. 
We koken en eten dan gezellig samen. 
We willen graag samen gaan wonen in de toekomst. 
Ja, daar hebben we ook plannen voor. 
Maar dat is voor de toekomst. 
Voorlopig is het prima zo. 

reNalDO reIst De Hele staD DOOrDe visie VGZ heet Waardevol leven!
In de visie staan ook 5 kernwaarden:
Kleurrijk, Liefdevol, Vakmensen,  
Verbindend en Vol lef!

Dit verhaal gaat over de kernwaarde Kleurrijk.

Op deze foto zie je de Mediagroep. 
Het is een heel kleurrijke groep. 
De mensen komen overal vandaan. 
En vinden het leuk dat ze zo verschillend zijn. 
Verschillende kleuren, geloven en gebruiken. 
Ze vertellen graag over hun afkomst. 

Hans: Ik kom uit Suriname. 
Ik heb daar 20 jaar gewoond.
En ik ben een Surinaamse Indiaan. 
Daar ben ik trots op. 
Wij zijn de 1ste bewoners van Suriname. 
Ik speel in een indianenband op de conga. 
Dan draag ik traditionele kleding.
Ik heb veel familie in Suriname. 
Als ik weer geld heb, ga ik er heen. 

Abhijit: Ik ben Indiaas. 
Mijn ouders zijn geboren in Delhi. 
Thuis spreken we Hindi. 
We zijn hindoes en we leven Indiaas. 
We eten 2x per dag warm.
En kijken naar de Indiase TV. 

Marcilio: Mijn familie is Javaans Surinaams. 
We komen van het platteland. 
Al mijn opa’s en oma’s komen uit Java. 
En ik ben een echte Emmenaar. 
Geboren en getogen in Emmen, Drenthe.
Ik praat plat Drents als ik dat wil. 

Marcello: Mijn vader komt uit Chili. 
Van hem heb ik mijn ontspannen houding.
Chilenen letten niet zo op de tijd. 
En denken ook vaak: dat doen we morgen wel. 

Aicha: Ik ben half Nederlands en half Marokkaans. 
Mijn vader is Marokkaan. 
Ik ben gelovig moslima.
En ik doe elk jaar mee aan de Ramadan.

Desmond: Ik kom uit Amsterdam. 
Ik ben geboren in het Lucas Andreas ziekenhuis.
En ik woon in Osdorp.  
Ik ben al 20 jaar Amsterdammer en fan van Ajax.
En ik voel me vrijer in Amsterdam dan waar ook. 

Rachid: Mijn ouders zijn geboren in Marokko. 
Ik ben hier geboren.
Maar ik ben een echte Marokkaan. 
Ook ga ik er vaak heen. 
We eten thuis couscous en tajine. 
En ik doe mee aan de Ramadan. 
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mIjN vrIje tIjDHet eI vaN COlUmbUs

Brigitte de Regt woont in Parkhof.
En puzzelt graag in haar vrije tijd.
Ik puzzel al heel lang.
Omdat ik er rustig van word.
En ik vind puzzelen leuk om te doen.
Ik doe het niet elke dag maar wel elke week.
 
De onderwerpen van de puzzels mogen verschillend zijn.
Ik maak de puzzels altijd opnieuw.
Want dat vind ik leuk.
Ik maak vooral platte puzzels.
En soms maak ik ook woordzoekers.
Dan zoek je eerst een woord.
En als je het woord hebt gevonden.
Dan streep je het woord door.

Het puzzelen heb ik allemaal van mijn oma geleerd.
Van haar heb ik de hobby overgenomen.
Vroeger kwam ik bij haar.
Dan lagen er altijd puzzels op tafel.
En ging ik haar helpen met puzzelen.

Sommige bewoners helpen mij hier ook wel met puzzelen.
Dat vind ik ook leuk.
Ik heb nog nooit gehad dat een puzzel te moeilijk was.
Met 1000 stukjes vind ik het leukst.

Ik heb wel een paar puzzels moeten verkopen.
Mijn kamer werd te vol.
Het waren er 20 en nu heb ik er nog 4.
Waarvan er 3 zijn met Disney en een Wasgij puzzel.
Met een Wasgij zie je niet wat je puzzelt.

Ik begin altijd met kleine stukjes te maken naast de puzzel.
En dan zoek ik wat er past.
Meestal maak ik de puzzels af maar niet altijd.
Soms heb ik de tijd er niet voor.
Als ik een puzzel vaker doe wordt die soms makkelijker.

Mijn andere hobby is judo.
Elke woensdag judo ik. Ik heb de gele band.
Zondag heb ik een wedstrijd.
Dat is er de hele dag een toernooi.

met brIGItte Over pUzzeleN Het Ei van Columbus is een prijs.
Voor het bedrijf met de meest bijzondere en  
inspirerende leerwerkplek.
Het Leerwerkbedrijf van Cordaan reikt de prijs  
voor de 2de keer uit. 

Het Ei van Columbus gaat dit jaar naar De Kweker. 
Deze groothandel in Amsterdam verdient de prijs.
Pieter, de directeur van De Kweker is blij met de prijs.
En de prijs kwam voor hem als een verrassing.
De Kweker heeft al 15 jaar mensen van Cordaan aan  
het werk.
Daarmee was het bedrijf een voorloper. 

Peter is de onderdirecteur van De Kweker.
Hij kent deze talentvolle groep al lang en zegt:
Je moet dit als bedrijf echt willen.
Want het gaat niet vanzelf en het kost echt tijd. 
De Cordaan ploeg bestaat nu uit 17 mensen.
En is ondertussen onmisbaar voor ons geworden.

Zij nemen veel werk van ons over.
Het was in het begin wel even wennen.
We wisten niet goed hoe we met elkaar om moesten gaan.
Maar we zijn door de jaren heen naar elkaar toe gegroeid.
En hebben veel geleerd van onze ervaringen.
Vooral gelijkwaardigheid is belangrijk.

HEt LEERWERKBEDRijf maaKtE HEt BOEKjE:  
IN GOEDE BANEN

Daarin vertellen de medewerkers, begeleiders en  
werkgevers.
Over hoe het werkt en hoe de samenwerking gaat.

Imad staat ook in het boekje en vertelt:
Ik werk 4 dagen in de week op de drankafdeling.
Daar vul ik schappen bij en spiegel de producten.
Ook leeg ik de prullenbakjes in de kantoren.
Ik voel me zo thuis bij De Kweker.
Dat ik ook op zaterdag kom werken.
Ook al is Lucia de begeleider van Cordaan er dan niet.
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Ik zOek CONtaCt UItslaG verkIezINGeN

11

Wil je reageren op de advertentie van Albert en Theo of Zakaria:  
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 Albert, 63 jaar.
Ik werk voor Pantar in de groenvoorziening. 
Daar ben ik goed op mijn plek. 
Mijn hobby’s zijn muziek luisteren.
En met de trein weg en naar Artis. 
Ik woon in Amsterdam Oost.
 
Ik ben Theo, 67 jaar. 
Ik werk niet meer. 
Mijn grote hobby is draaiorgels. 
Daar maak ik foto’s en filmpjes van.
Verder fiets en wandel ik veel. 
En ik ga overal heen met de trein.
Ik woon in Amsterdam Noord.
 
We hebben al een paar jaar een leuke relatie. 
En hebben elkaar via de Corso leren kennen! 
We zijn nog fit en gezond. 
Een stel jonge ouderen, zeg maar.

We willen graag nog een vriend erbij die ook van 
mannen houdt.
Met ons 3-en kunnen we samen gezellige dingen 
doen.

Hallo, mijn naam is Zakaria Tati.
Ik ben 26 jaar.
En ik werk 4 dagen in de week in het Grand Café.
Ik doe al 3 jaar de bediening.
Ook werk ik in de keuken.
Ik doe dit met veel plezier.
Mijn hobby’s zijn shoppen en uitgaan. 
En naar muziek luisteren.
Fitnessen doe ik 2 keer in de week.
Ik begin ook steeds sterker te worden.

Ik ben op zoek naar een leuke en lieve meid.
Liefst tussen de 20 en 30 jaar.
Lijkt het jou leuk om met mij af te spreken?
Stuur dan een berichtje!
Groetjes, Zakaria 

Alle cliënten van Cordaan van 18 jaar en ouder  
mochten stemmen. 
Op de 25 kandidaten uit de verkiezingskrant.
De stemmen zijn allemaal geteld!
En de uitslag van de verkiezingen is bekend. 

DE uitSLag Van DE VERKiEzingEn
Er zijn 170 stemmen binnen gekomen.
Perez, Mireille, Hans en Ronald hebben samen de stemmen geteld.

De volgende kandidaten kregen de meeste stemmen.
Zij zijn de 5 nieuwe leden van de Centrale Cliëntenraad VGZ.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

DE CLIëNTENRAAD VGZ HEEFT VERGADERD OVER:

Verandering medezeggenschap binnen Cordaan
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zegt:
Medezeggenschap voor cliënten moet lokaal zijn. 
Dat wil Cordaan ook gaan doen. 
Er komt dus meer aandacht voor lokale medezeggenschap. 
Dat betekent dat er meer met elkaar wordt overlegd.
Door cliënten, verwanten en medewerkers van een locatie.

Alle aanwezige leden vinden het uitgebrachte advies goed.
En Miles neemt vanuit de raad plaats.
In de nieuwe Commissie Medezeggenschap VGZ/GGZ. 

Domein GGZ en LVB+
Er komt een plan voor het domein LVB+ en GGZ.
Begeleiders en cliënten zijn gevraagd om informatie voor  
het plan.
De directeur van het domein vroeg de raad om advies.
Over de nieuwe vormen van dienst verlening.
En over wat er uit de plannen komt.

Brief aan domein GGZ en LVB+
De Clientenraad VGZ stuurde een brief aan de directeur GGZ 
en LVB+. 
Om te vragen om verhoging van de vergoedingen vanuit het 
verstrekkingenpakket.

Respect en luisteren naar elkaar.
De raad gaat een ongevraagd advies geven.
Over het gebruik van privé telefoon door medewerkers.
Omdat bellen tijdens een vergadering of gesprek vervelend 
kan zijn. 

jaarplan voor Licht Verstandelijk Beperkten
Het jaarplan is gemaakt volgens de Regie In Teams methode.
De onderwerpen zijn:
• Goed leven
• Mooi werk
• Financieel gezond.

De raad wil na 6 maanden weer praten. 
Om te horen hoe het gaat met het plan.
Ook wil de raad meer makkelijke taal.

Hoe ziet de nieuwe Cliëntenraad VGZ er nu uit?
De Centrale Cliëntenraad VGZ bestaat uit 9 leden.
In de raad moeten cliënten uit alle domeinen aanwezig zijn. 
Zodat ieder domein goed is vertegenwoordigd.
Zo ziet de verdeling van de 9 leden er uit:
• Wonen met Begeleiding: Miles, Arjen en Priscilla
• jeugd en Specialistische zorg: Raphael en Richard

• LVB+ en GGZ: Mireille en Cor
• Dagbesteding: Zakaria en Gaby.

Deze 9 leden gaan meedenken, meepraten en meebeslissen.
Over zaken die belangrijk zijn voor cliënten van Cordaan. 
Zij komen op voor de belangen van alle cliënten.

prIsCIlla GleNDa rapHael DOmINqUez 
saNCHez

rICHarD kNaap zakarIa tatI Gaby OverGaUW
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vrIeNDeNDaG COrNUIt
Stichting Cornuit organiseerde haar  
1ste Vriendendag.
De dag van de blije gezichten!

Alle vrienden van Cornuit waren uitgenodigd.
En konden op deze dag 5 mooie projecten zien:
• Kunstenaars Outsider art
• Stichting muziek in Huis
• Vaar met ons mee 
• Sport en bewegen in de buurt
• theatergroep LeBelle. 

STICHTING CORNuIT
Stichting Cornuit doet graag iets extra’s voor 
cliënten van Cordaan.

Er is geld nodig voor deze projecten.
Zodat kunstenaars naar een werkweek in  
utrecht kunnen gaan.
Stichting Muziek in Huis 60 concerten kan  
gaan geven.
jullie kunnen meevaren met de rondvaartboot ilje.
En er handige spullen komen voor Sport en  
bewegen in de buurt.
En kostuums voor Theatergroep LeBelle. 
Daarom was er deze dag ook een kunstveiling.
De dag werd afgesloten met een hapje en drankje.

WiL jE mEER WEtEn OVER CORnuit? 
Ga naar: www.cornuit.nl

eeN vrOlIjke eNtree HaNs laat zIjN Werk zIeN esraH maakt mOOIe DINGeN vOOrstellING vaN mUzIek IN HUIs Op De rONDvaartbOOt Ilje spOrt eN beWeGeN IN De bUUrt

parO De rObOt zeeHOND tHeater lebelle treeDt Op met eeN praCHtIGe sHOW WIjNaND laat kOOkbOek OkUra zIeN mOOI sCHIlDerIj vOOr De veIlING eeNmaal aNDermaal verkOCHt
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DIt Is De GrOepsrUImte lUCINDa Werkt aaN eeN sCHOrt

eeN GrOte bestellING. yvONNe rIjGt ze IN elkaar meNa Helpt OOk met rIjGeN

jUlIaNa NaaIt Op De NaaImaCHINe HaNNa sHOWt 1 vaN ONze amsterDam sCHOrteN

lOekI Werkt Op Het WeefGetOUWIeDereeN Helpt elkaar

Op de gerrie Knetemannlaan is de textielgroep.
De textielgroep heet de Draad West. 
De groep werkt met weefgetouwen en  
naaimachines.
En ook veel met naald en draad. 
Ook maken ze soms spullen van papier mache.
En bestempelen ze stoffen. 
Ze delen de ruimte met de horecagroep. 
Het is er een gezellige drukte. 
 
Juliana: Ik kom uit Ghana.
En werk hier 2 dagen in de week.
Ik leer nog Nederlands.
En vind het heel fijn op de Draad. 
De groep is heel goed en de leiding is lief. 
Iedereen is aardig en helpt elkaar. 
Ik ging eerst naar het buurthuis. 
Daar had ik niet veel te doen.
Hier is het anders. 
Iedereen is serieus aan het werk. 
Je hebt altijd iets te doen.
En de leiding geeft aandacht aan iedereen. 
Nu ga ik soms nog naar het buurthuis.  
Alleen voor de gezelligheid. 
Ik woon in Slotervaart.
En ik kom op de fiets hierheen. 

Mena: Ik werkte eerst op West End. 
Maar ik vond het niet meer zo leuk. 
Ik zat achter de telefoon. 
We gingen verhuizen en zo kwam ik hier.
Ik woon hier boven op de 6de etage. 
Samen met mijn man in een eigen appartement. 

We kijken uit op de voetbalvelden. 
Ik werk hier nu 1 jaar. 
En hou van borduren en rijgen. 
Weven doe ik met hulp. 
We maken nu met zijn allen blauwe schorten  
voor De Buren. 
Het is een leuke opdracht.
Maar het zijn er wel veel. Wel 100.
We maken ook spullen voor de nieuwe winkel.
Aan de Zwanenburgwal. 

Suzanne en Hannah maken boek omslagen  
en iPad hoesjes. 
Ze stempelen en borduren lappen.
En maken daar later weer hoesjes van. 
Hanna: ik vind mijn collega’s leuk.
Ze plagen hier allemaal. Lekker plagen. 
Maar we helpen elkaar ook.
Niet iedereen kan zo goed praten. 
Maar dan help ik ze. 
Ik woon in een nieuw huis hier vlakbij. 
En ik kom met het busje. 

Esra: Ik kwam hier in augustus werken. 
Ik ben net klaar met school. 
Maandag en dinsdag werk ik in de textielgroep.
Donderdag en vrijdag in de keuken.
Groente snijden en afwassen. 
We gaan ook naar het ROC hiernaast.
Om de tafels schoon te maken.
En papier op te halen en de bekers aan te vullen. 
Ik vind het allebei leuk. Textiel en de keuken. 
Ik wil niet kiezen voor 1 van de 2. 

De DraaD West



aGeNDa
elIse 25 jaar bIj COrDaaN
Soms verdient iemand een speciaal plekje in de Corso.
Dit keer is dat Elise Kaandorp.
Veel van jullie kennen haar vast wel.
Elise werkt namelijk al 25 jaar bij Cordaan. 
Zij heeft op veel verschillende plekken gewerkt.
En werkt nu op de Kijkduinstraat bij de multi mediagroep.
Deze groep is er dankzij Elise haar inzet en enthousiasme gekomen.
Ook zorgt Elise al lang voor mooie foto’s en verhalen in de Corso.
Dus Elise, namens Corso: Van harte gefeliciteerd! 

Het 25 jarig jubileum van Elise werd gevierd op de Kijkduinstraat.
met cliënten, collega’s, oud-collega’s en haar man Richard.
Het was een gezellig feest met heerlijke biertjes van de Prael.
En daarna een lekkere Indonesische rijsttafel. 
Elise werd in het zonnetje gezet en verwend met mooie cadeautjes.
En het mooiste cadeau was misschien wel de videoboodschap van Erna.
 

         

In 2017 zijn er weer leuke dingen te doen.
Lees er hier meer over.

mINI mIlksHake festIval
Op vrijdag 28 juli is het 2de Mini Milkshake Festival.
Speciaal voor cliënten van Cordaan en Philadelphia.
Een festivalmiddag vol gezellige muziek, hapjes en 
drankjes. 

KOStEn: € 5,- en je krijgt dan 2 consumptiebonnen.
WANNEER: Vrijdagmiddag 28 juli 2017
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:  kan tot woensdag 26 juli. 
Bij hhendriks@cordaan.nl  
Of bij mapost@cordaan.nl 


