Het verhaal
van Steffie
Hoi, ik ben Steffie. Dit is mijn fotoalbum van 2018.
Wat heb ik veel gedaan en meegemaakt!
Kijk je met me mee?

O ja, achter me staan mijn moeder en Persoonlijk Begeleider.
Samen hebben we nagedacht over wat ik wil leren en doen
in 2018. Dat is opgeschreven in mijn Persoonlijk Plan.

Ik weet wat ik wil leren en doen. Maar ik weet niet precies hoe SWZ mij
daarbij kan helpen. Dat weet mijn Persoonlijk Begeleider. Twee keer per
jaar kijken we of mijn Persoonlijk Plan nog past.
Het is belangrijk dat iedereen weet wat ik wil en nodig heb. Daarom
staat mijn Persoonlijk Plan met alle afspraken ook in de computer.
Ook belangrijk: mijn begeleider heeft in 2018 geleerd hoe je de
afspraken nog beter in het Persoonlijk Plan zet.

De Bike Trike Dag op Zonhove
was zo gaaf! Ik ging samen
met Loet op de motor.

Met Loet doe ik vaak leuke dingen, zoals
wandelen, zwemmen of een spelletje. Het
is fijn dat er vrijwilligers zijn met wie ik
leuke dingen kan doen of gewoon lekker
kan kletsen. Ik vind dat SWZ goed voor
de vrijwilligers moet zorgen en nog beter naar ze moet gaan luisteren.

Brr, ik houd niet van spuitjes, maar soms krijg ik zo medicijnen. Dat doet
Zoë. Zij heeft eerst op een soort pop geoefend. Pas toen ze het heel
goed kon, mocht ze mij een spuitje geven. Dat vind ik een veilig idee.
Trouwens: er wordt bij SWZ goed gelet op veiligheid.
Toen ik viel, is de fysiotherapeute komen kijken hoe dat kwam.
Zij gaf ook tips aan mij en de begeleiders hoe we kunnen
zorgen dat ik niet meer val.

De Verkeersweek op Wielen vond ik heel goed. Auto’s die op Zonhove
komen, houden nu beter rekening met ons. Ze rijden minder hard, parkeren op de goede plek en stoppen voor de zebrapaden.
Die zebrapaden zijn nieuw. Ik ben er heel blij mee, want nu kan ik
veiliger oversteken. Met de Verkeersweek wonnen we zelfs de
Gouden Prokkel.

Ik heb het naar mijn zin op Zonhove. Daar woon en werk ik. Ik heb er veel
vrienden, zoals Joris. Zijn droom over de nieuwbouw van Zonhove staat in
een mooi Ambitieboek. . Ik kijk er best vaak in.
Ik droom van een heel mooi huis met een grote kamer. Bij het Powercafé
heb ik mijn droom verteld aan de mensen die het nieuwe Zonhove gaan
maken. Gelukkig hebben vrijwilligers een fijne overkapping bij mijn huis
gemaakt. Kan ik vaker lekker buiten zitten!

Ik wil graag nieuwe dingen leren en zo groeien in wie ik ben en
wat ik kan. Daarom staan voortaan mijn leerdoelen ook in het
Persoonlijk Plan.
Bij mijn groepsgenoot Wessel is dat nog niet zo. Gelukkig gaat
SWZ dat volgend jaar bij hem ook doen!

Ken jij Marieke al? Ik heb haar ontmoet bij het Powercafé.
Ze heeft goed uitgelegd wat ze als cliëntvertrouwenspersoon
doet. Je kunt altijd in vertrouwen met haar praten.
Bijvoorbeeld als je een klacht hebt. Marieke gaf de tip om
altijd eerst samen tot een oplossing te komen. Als dat echt
niet lukt, kun je haar inschakelen.

Ik ben in 2018 heel vaak naar het Powercafé geweest. Daar
kun je praten over allerlei belangrijke dingen, zoals de nieuwbouw van Zonhove. En het is er altijd keigezellig!

Zeno stuurde mij deze foto op. Hij woont in de woonvorm
Simon Stevin in Den Bosch. Hij is met 15 bewoners samen op
vakantie geweest. Dat zou ik ook wel willen!
Zeno had die vakantie trouwens echt verdiend. Want hij had
samen met zijn zus heel hard gewerkt tijdens een cursus om
beter te durven zeggen wat je wilt en denkt. Ook fijn: SWZ
vraagt nu aan Zeno zelf of hij lekker in zijn vel zit.

Dit is mijn vriendin Wendy. Ze heeft bij de woonvorm Uden
haar eigen huisje. Samen met andere bewoners vergadert ze
over dingen die ze belangrijk vindt in en om haar huis.
Een van die dingen was oefenen wat je moet doen als er
brand is. Dat was een goede én leuke oefening!

Ook ik heb met mijn groep en onze begeleiders
gepraat over de huisregels. Het is fijn dat er naar
ons geluisterd wordt.
Gelukkig zijn er ook cliënten die met de directeur
praten over wat wij vinden. Vaak gaat dat over hoe
SWZ kan zorgen dat wij goede zorg blijven krijgen.

Ik ben heel blij met alle mensen die me helpen. Ze zorgen
dat ik steeds meer zelf kan en durf.
Wilma werkt bij mij op de groep. Ze vertelde me dat zij ook
iemand heeft die zorgt dat ze steeds meer zelf kan en durft.
Dat is de ontwikkelcoach. Zij helpt te bespreken wat al goed
gaat en te bedenken wat nog beter kan. Maar ik vind het nu
al een TOP-team hoor!

Dit is Ziyad. Hij is in 2018 bij onze groep komen werken. Hij had
eerst een heel andere baan, iets met computers. Hij moet nog
veel leren. Dat is niet erg, daar helpen we hem bij.
Ziyad is blij dat hij bij ons werkt. En ik ben heel blij met hem.
Hij is heel grappig én weet veel over computers.
Sanne werkt al lang bij ons. Eerst kwam ze
alleen als er iemand op vakantie of ziek was,
maar nu komt ze veel vaker bij ons werken. Dat
vind ik fijn, want ik ken haar goed.

Tjonge, wat moeten onze begeleiders toch veel opschrijven en
lezen. Dat kost veel tijd. Jammer, want ik vind het leuker als
ze met mij iets leuks gaan doen.
Wendy vertelde me dat SWZ met minder regels toch goed
wil werken. Iedereen met een goed idee mag dat zeggen.
Dat lukt best goed. Iemand bij SWZ had een goed idee
waardoor sneller klusjes gedaan worden, zoals het ophangen
van gordijnen!

Ik vind het leuk om op de tablet spelletjes te doen.
Maar het is ook handig als wekker!
Zack kan zijn computer niet missen.
Hij bestuurt met zijn ogen de computer.
Die vertelt dan wat Zack wil zeggen.
Er zijn nog veel meer van die handige apparaten.
Die wil ik best met Zack uitproberen hoor!

Ik vind het fijn om naar huis te gaan. Voor mijn moeder is het wel eens
zwaar om me te helpen. Daarom heeft SWZ haar uitgelegd hoe ze me
het beste uit bed kan helpen en douchen. Trouwens: op mijn groep leert
Wilma de andere begeleiders hoe ze me veilig kunnen helpen.
Dit is Zorro. Hij woont woonde vroeger bij mijn oma,
maar nu bij mijn moeder. Hij zegt heel vaak: ‘toppie
klauw’. Dan antwoordde mijn oma altijd: ‘Nee, het is
koppie krauw. Je moet wel je koppie er bij houden, Zorro.’
Daar moet ik heel hard om lachen. Maar oma had wel
gelijk. Je moet altijd goed nadenken wat je weet en wat
je van iemand anders kunt leren.
Dat doen ze bij SWZ ook. Wilma heeft op een
speciale dag in Utrecht geleerd hoe je het beste
kunt bukken. En Sanne heeft weer van Wilma
geleerd hoe ze kan zien of iemand pijn heeft.

Sander woont in de woonvorm Sonnehoek in Someren.
Hij wilde wel eens zien hoe het is om op Zonhove te
wonen. Daarom kwam hij bij ons op bezoek.
Ik vond het leuk om hem Zonhove te laten zien.
Ik zou ook best eens bij Sander in Someren willen
gaan kijken!

Het is leuk om nog eens te zien wat ik in 2018 allemaal heb
meegemaakt. Maar ik heb nu zin om iets te gaan doen.
Ga je mee naar D’n Tref? Daar is altijd iets leuks te beleven!
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