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Voorwoord 

Achter ons ligt een jaar waarin we ontzettend veel hebben mogen doen. Het is prachtig om 
te merken dat cliënten zich thuis voelen en genieten van de activiteiten op Groot 
Middendorp. In dit jaarverslag gaan we vooral in op de belangrijkste zaken die in 2017 de 
revue zijn gepasseerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea van Veen - Jansen 
Bestuurder 
 
 
 
 
Kootwijkerbroek, maart 2018  
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Cliënten  

- In 2017 mochten we vijf nieuwe cliënten verwelkomen en namen we afscheid van 1 cliënt. In 

totaal waren er op 31 december 2017, 19 cliënten in zorg. 

- Een belangrijke ontwikkeling in 2017 is dat de we in toenemende mate zorg bieden aan 

cliënten waarvan de zorg intensief is. Dit zijn cliënten waar begeleiding bijna of helemaal 1 

op 1 geboden wordt.   

Team 

- In 2017 mochten we vijf nieuwe medewerkers verwelkomen en namen we afscheid van 3  

medewerkers. In totaal waren er op 31 december 2017, 10 medewerkers in dienst. 

- We merken dat een stabiel en ervaren team essentieel is voor goede zorg. In 2017 hebben 

we hier stevig in geïnvesteerd. Ook voor 2018 hopen we dit speerpunt vast te houden. 

- Als team bezochten we een “Geef-me-de-vijf-avond” van Colette de Bruin. 

Nieuwe keuken en sanitaire ruimte 

- Aan het begin van 2017 is een nieuwe keuken en sanitaire ruimte gerealiseerd. Dit biedt veel 

gemak en voordeel voor cliënten en personeel. 

- Voor de bekostiging van dit project hebben we het mooie bedrag van €6000 gesponsord 

gekregen, €15.000 is door de stichting zelf betaald. 
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Warme maaltijd nu ook mogelijk 

Nadat de keuken geplaatst is, zijn we twee dagen in de week tot 19:30u geopend. Een heel aantal 

cliënten blijft ’s avonds gezellig mee-eten.  De keuken is niet meer weg te denken. 

Ondersteuningsplan voor elke cliënt 

Voor elke deelnemer is een Ondersteuningsplan opgesteld. Dit plan is een richtlijn in de aanpak, 

geeft handvatten in de begeleiding en wordt elk jaar geëvalueerd met ouders. 

Activiteiten voor jongeren krijgt meer aandacht 

Het uitdenken van passende en nuttige activiteiten voor de oudere kinderen en jongeren heeft de 

aandacht en zal ook volgend jaar nog verder ontwikkeld worden. 

Uitjes zijn erg leuk 

We gaan regelmatig een dagje weg. Cliënten genieten hier erg van. De foto’s vertellen het verhaal.  
 

 
 
De Brandweer van Kootwijkerbroek kwam langs. Cliënten mochten allemaal meerijden in de 
brandweerauto, kregen uitleg over het werk van de brandweer en mochten allemaal spuiten met de 
brandweerspuit. Een hele belevenis!  



Pagina | 5  
 

 
 

We zijn enkele keren bij Speeltuin en Kinderboerderij ’t Uilenbos geweest.  Ook Speelboerderij De 

Happyfarm en  Speelweide Stakenberg kregen bezoek van ons. 

 

 

Een groepsfoto tijdens een uitje op Kootwijkerzand.  
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Leuke activiteiten in gymzaal De Boog. 
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Dierenwei  

Dankzij een donatie konden we een prachtig dierenverblijf plaatsen in de dierenwei. Dit verblijf is 

dankbaar aanvaard door de 2 geiten die we konden kopen van de kerstkaartenactie!  Inmiddels zijn 

er ook twee jonge geitjes geboren. Naast geiten, zijn er 2 konijnen en 6 kippen en een haan  in de 

dierenwei. 

 

 

 

 

 

 

 


