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Voorwoord
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van stichting MGB-hulpverlening. Sinds
de laatste uitgave is er veel gebeurd. Vanwege de corona-uitbraak en
de daaropvolgende veranderingen, werden sommige aangekondigde activiteiten aangepast of gestopt. We zijn blij en dankbaar dat de zorg door is
gegaan en dat ook de dagbesteding het zij beperkt, open kon blijven!
Sommige veranderingen bevallen goed en van andere maatregelen hopen we dat die snel opgeheven kunnen worden.
Een mooie ontwikkeling is de samenwerking met Het Koningshuis. Daar
wordt regelmatig op donderdag een thema-activiteit gehouden. Verder
gaan we de avondmaaltijd die altijd op woensdag is vanaf 3 augustus verplaatsen naar de maandag in Het Koningshuis. Dit doen we om meer
mensen de gelegenheid te geven om mee te eten en de Bijbelstudie bij te
wonen. Verderop in dit nummer vindt u hier meer informatie over.
Verder is er een nieuw recept, deze keer verzorgd door Henz. Wilma heeft
weer twee mensen geïnterviewd. Tevens vindt u in deze uitgave informatie over de bibliotheek die zich sinds kort in de Stilteruimte bevindt. Ook
in deze tijd is het belangrijk om het mededelingenbord in de gaten te
houden voor meer informatie, dus neem af en toe de tijd hiervoor, anders loopt u de kans om iets interessants te missen!

Heeft u ideeën en wilt u een bijdrage leveren? Spreek ons even persoonlijk aan of stuur een mailtje naar: dagbesteding@mgbvlissingen.nl. Dit
mailadres is alleen voor zaken die met de nieuwsbrief te maken hebben.
Deze uitgave is binnenkort ook online te lezen via de website van MGB.
Met vriendelijke groet,
De redactie,
Annemijn, Wilma en Irma

Recept
Bami á la Henz en Leo - De luxe
Ingrediënten
•

1 zak bami van Conimex

•

Knoflook

•

1 bosje lente uitjes

•

1 zak grove groenten mix

•

1 bak taugé

•

1 prei

•

800 gr kipfilet

•

500 gr rundergehakt

•

1 zakje kruidenmix bami

•

Kurkuma (naar keuze)

•

Verse rode peper (naar keuze)

•

Eieren (naar keuze)

•

Citroensap

•

1 zak kroepoek

•

1 bakje saté saus

•

1 bakje champignons

•

1 pak liefde :)

Bereidingswijze
•

Breng water aan de kook. Kook de bami 8 min.

•

Snij de kipfilet en bak deze met kurkuma, peper en zout.

•

Snij daarna de prei, lente uitjes en knoflook.

•

Nadat het vlees 5 min is gebakken voeg je alle groentes toe en de
kruidenmix.

•

Roer het door elkaar

•

Giet de bami af. Kook deze droog. Voeg tegen het plakken van de
bami olijfolie toe.

•

Voeg als laatste de taugé toe. Mix dit door elkaar, deel voor deel.

•

Bak de eieren naar keuze.

•

Warm de saté saus op.

•

Voeg na smaak de sambal toe.

Een fijne maaltijd gewenst!
Geniet ervan,
Henz.

In de schijnwerper:
Willem Aantjes

Willem, leuk dat je je wilt laten interviewen!

Willem, kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Willem Aantjes en ik ben 43 jaar oud. Ik ben geboren
in Brazilië en ben 28 jaar geleden met mij adoptieouders
naar Nederland gekomen. We zijn toen in Vlissingen gaan wonen
omdat mijn moeder hier opgegroeid is.
Ik heb één broer en twee zussen, de
biologische kinderen van mijn ouders.
Ben je van plan om eens terug te gaan naar je geboorteland?
Ik was van plan om te gaan om mijn biologische ouders te zoeken
en terug te gaan naar het ziekenhuis waar ik geboren ben.
Dit is helaas vanwege de corona uitgesteld. Dat vind ik erg moeilijk
omdat mijn biologische ouders al oud zijn en er zo nog meer tijd
verloren gaat.

Wat is belangrijk voor jou in het leven, hoe wil je dat mensen
jou zien?
Liefdevol en respectvol zijn vind ik heel belangrijk!

“ God is een belangrijk persoon
voor mij”

Willem, je staat altijd voor iedereen klaar bij problemen met
computer en telefoon. Hoe heb je dit geleerd?
Ik heb op een speciale school gezeten voor kinderen met gehoor- en
spraakproblemen. Daar had ik een vriendelijke leraar die mij leerde
hoe ik met de computer om moest gaan. Thuis hadden we nog geen
computer, maar in de buurt waar ik woonde, had ik een vriend die
wel een computer had en met hem ging ik spelletjes doen en leerde ik
veel. Ik ging naar de LTS en volgde de opleiding hout
en elektrotechniek. Omdat ik techniek leuk vond, ging ik naar de rommelmarkt om oude apparaten te kopen en te repareren. Dat lukte
aardig, maar mijn moeder was wel eens bang dat er wel eens wat in
de brand zou vliegen, omdat ik niet altijd zo veilig werkte!
Ik heb vroeger in Brazilië wel eens een prachtige boomhut van mijn
opa en oma gekregen. Daar wilde ik toen ook al elektriciteit in aanleggen, maar kleine Willem kreeg toen een flinke stroomschok! Wat was
wel een angstige belevenis..
Wil je in de toekomst nog meer met je technische talent
gaan doen?
Telecommunicatie vind ik nog steeds leuk, maar de apparaten van nu
zijn eigenlijk niet gemaakt op te repareren en alle leidingen zitten tegenwoordig in de grond, wat het ook minder leuk maakt. Dat vind ik
heel jammer. Ik zou wel een eigen zaakje in telecommunicatie willen
hebben, een soort helpdesk. Ook zou ik een bedrijfje willen beginnen
in de administratie, want dat werk ligt mij ook wel goed.

MGB staat voor Met Gods Begeleiding. Wie is God voor jou?
God is een belangrijk persoon voor mij. Jezus is uit liefde voor onze
zonden gestorven. Op zondag is er op de dagbesteding een kerkdienst
geleid door Zaky. Daar help ik bij en bedien ik de beamer. PG Shalom
heet de kerk.
Heb je een lievelingslied of Bijbeltekst die belangrijk voor jou is?
Als kind had ik een prachtige stem en zong ik graag Psalmen. Ik heb nu
een hele brede smaak wat muziek betreft. Ik geniet van muziek met
animaties uit Brazilië. Verder vind ik het lied “Ik zal er zijn”, vanaf dat ik
het voor het eerst hoorde prachtig. De woorden en de stem
van Kinga Ban geven mij nog steeds kippenvel.
Een laatste vraag: Welke activiteit zou je nog wel eens met MGB
willen meemaken?
Nu met de corona ligt alles even stil, maar ik zou heel graag eens een
weekendje met MGB naar een bungalowpark willen. Dat lijkt mij echt
geweldig, dus Sjaukat moet maar gaan sparen! Of een keer naar de
Ardennen of een tocht met de rondvaartboot. Het liefst een cruise
naar de Caraïben, maar dat is vast boven het budget!

Willem, je hebt leuke ideeën, we geven het door aan de cliëntenraad! En bedankt voor je medewerking!

Maaltijd&bijbelstudie
naar Het Koningshuis
Vanaf augustus stopt het eten op woensdagavond en kan er ook
geen eten meer afgehaald worden.
De dagbesteding sluit vanaf woensdag 5 augustus dan om 15.30
uur en vaste afspraken voor de avond komen te vervallen.
In plaats daarvan beginnen we op maandag 3 augustus met
maaltijd en Bijbelstudie in het Koningshuis.
Adres: Kasteelstraat 109. Ingang via de gouden deur.
Je kunt zonder opgave vanaf 17.00 uur terecht en de maaltijd begint om 17.30 uur. Er is ruimte voor 20 personen.
Na de maaltijd kun je blijven voor de Bijbelstudie die niet verplicht
is. Uiterlijk om 19.00 uur sluiten we af.
Voor de goede orde is het handig dat:





Fietsen aan de zijkant van het gebouw geparkeerd worden
We zorgen dat we geen overlast voor de buurt veroorzaken
Er alleen op het achterplaatsje gerookt wordt
Er niet buiten de gouden deur nagepraat wordt, dus direct
door naar huis.

We hopen jullie vanaf augustus in het Koningshuis te begroeten!
Groetjes,
Anneke en Leo

Gedicht:
Rebekka

“Ik zie iets in jou“
Ik zie iets in jou, iets kostbaars,
ook al ben je vaak bedrogen.
Jij bent kostbaar in Mijn ogen.
Misschien heb je het allemaal verpest en voel je je
angstig en gekwetst.
Ik ben met jou bewogen,
en Ik heb mededogen.
Ook al hoor je er voor de maatschappij niet bij.
Het maakt niet uit, je bent van Mij.
Jij bent zo kostbaar,
dat ik Mijn leven voor je gaf.
Dat ik opstond uit het graf.
En met Mij ben je gestorven en opgestaan.
Je mag verder gaan met Mij,
Want door Mij,
ben jij vrij!

Bibliotheek
Dagbesteding

In de vorige nieuwsbrief is het al aangekondigd, maar nu is de bibliotheek een feit! Er zijn boeken verzameld, geordend en uitleen-klaar
gemaakt. We hebben een kast kunnen vullen met een mooie selectie
van boeken die het lezen waard zijn. Van hobby-boek en Bijbel, tot
roman en stripboek, voor elk wat wils. Per persoon kun je maximaal
twee boeken lenen voor de periode van vier weken en hiervoor
wordt een borg van 50 cent per boek gevraagd.

De openingstijden worden op de deur van de stilteruimte aangegeven en de medewerkers van de bibliotheek staan klaar om je te helpen om een goede keuze te maken.
Heb je zelf nog boeken die je aan de bibliotheek wilt schenken?
Neem ze eens mee, dan kijken we of ze geschikt zijn.
We hopen dat er veel gebruik van de bibliotheek gemaakt gaat worden!

Namens de medewerkers:
Fieke, Wilma en Ferry

Cliëntenraad MGB
Bericht van de cliëntenraad
Op 4 juni is de cliëntenraad bij elkaar geweest. Het huishoudelijk
reglement is goedgekeurd en ondertekend door de leden. Allard
was voor het eerst als nieuw lid aanwezig en heeft wat over zichzelf
verteld.
Er is gesproken over het beloofde MGB-feest wat Sjaukat de cliënten
na de corona heeft beloofd. Er zijn ideeën verzameld en genoteerd.
Verder is er gesproken over de samenwerking met het Koningshuis.
Binnenkort gaan de leden van de raad hier met Sjaukat naartoe om
eens een kijkje achter de schermen te nemen en te spreken met de
beheerders van het pand, David & Willie.
Verder is de stand van zaken wat betreft corona besproken. De leden hebben hun waardering uitgesproken voor het feit dat MGB in
tegenstelling tot andere zorgaanbieders, zorg is blijven verlenen. Als
positief punt werd ook genoemd dat de dagbesteding open bleef en
er door de tenten meer gelegenheid is om buiten te zitten. MGB
denk na over de mogelijkheden die er zijn om ‘s winters voldoende
ruimte te creëren om dagbesteding te kunnen blijven bieden als de
corona-maatregelen dan nog gelden.
In augustus komt de cliëntenraad weer bij elkaar. Zoals eerder gemeld kun je de cliëntenraad bereiken via het volgende mailadres:
Clientenraad@mgbvlissingen.nl
Met vriendelijke groet,
Allard, Huib en Wilma.

Sandenburg
Sandenburg
Locatie Sandenburg, twee aaneengeschakelde eengezinswoningen in de wijk Bossenburg te Vlissingen, is de meest intensief begeleide woon/leef-vorm welke MGB biedt.
Deze locatie biedt maximaal plaats aan zes cliënten. Woonbegeleider Leo Silvius is zoveel als mogelijk aanwezig en aanspreekbaar
voor de cliënten, maar hij vervult ook andere werkzaamheden binnen de organisatie. Sandenburg is duidelijk een woon/leef gemeenschap, dus wordt er van de inwonende cliënten een actieve
bijdrage gevraagd. Hierbij valt te denken aan huishoudelijke zaken
als corvee, helpen bij het doen van boodschappen, helpen bij bereiding maaltijden, afwassen, onderhoud tuin, etc. Meerdere malen per week vindt er ook Bijbelstudie plaats.
Ook hebben alle inwonende cliënten een persoonlijk begeleid(st)er
en een contactpersoon. Zij bezoeken cliënten vaak op vaste tijden
en leveren ook een structurele bijdrage om het programma vorm
en inhoud te geven.

Met een bepaalde regelmaat, afhankelijk van behoefte en mogelijkheden, vinden er met regelmaat activiteiten buiten de locatie
plaats, waar inwonende cliënten naar behoefte aan kunnen deelnemen.
Ikzelf woonde ongeveer een jaar op deze locatie en denk er met
veel plezier, en dus zeker ook goede herinneringen, aan terug. Een
omgeving welke bewoners rust, veiligheid, vriendschap en geborgenheid biedt.
Dick, oud bewoner van Sandenburg.

Hoe vindt bewoner Ferry het op Sandenburg?

“ Wonen op Sandenburg is net zoals wonen in mijn eigen huis, alleen dan met huisgenoten. Dat zijn mensen die net als ik nog even
wat hulp nodig hebben. Met mijn medebewoners kan ik praten als
het even niet lekker gaat maar ook samen kijken naar een film.
Soms is het minder leuk, als iemand rommel maakt of een slechte
bui heeft, maar dat heb ik zelf ook wel eens. Gelukkig hebben we
daar ook een begeleider voor, die bij ons woont. Door Sandenburg
en mijn huisgenoten leer ik weer op eigen benen te staan zodat ik
over een tijdje weer op mijzelf kan wonen. “
Dankjewel ferry !

Wilma interviewt:
Anneke
Anneke bedankt dat je mee wilt doen.
Het is altijd leuk dat mensen bereid zijn om zich te laten interviewen.
Je bent een bekend gezicht op de dagbesteding, maar wat doe je allemaal bij MGB?
Ik werk inderdaad op de dagbesteding, maar ook als contactmedewerker bij
de mensen thuis. Die afwisseling vind ik heerlijk. Dus het één op één contact afgewisseld met het groepsgebeuren.

Waar heb je hiervoor gewerkt?
Ik heb na een moeilijke periode in mijn leven eerst in een hotel gewerkt,
maar dat vond ik vreselijk. Daarna ben ik in de thuiszorg gaan werken. Dat was leuk, maar het werk ging stoppen en toen heb ik gebeden om
werk dat bij mij past, omdat ik absoluut niet meer terug naar een hotel wilde. Via Tabitha werd ik gevraagd om bij MGB te komen werken en heb ik
direct ja gezegd!

Wat is het grappigste dat je bij MGB hebt meegemaakt?
Oei, dat weet ik niet precies, maar ik houd van lachen en humor. Vooral op
vrijdag is het op de dagbesteding een dolle boel, met veel woordgrapjes. Humor is een mooie manier om contact te maken en moeilijkheden
even te vergeten.

“Humor is een mooie manier
om contact te maken”

Heb je ook wel eens minder leuke dingen meegemaakt?
We hebben het een keer meegemaakt dat net na een dag BHV-training, er
een bewoner van boven van de trap viel. We schrokken enorm en dachten
dat hij een hartaanval kreeg. Natuurlijk hebben we direct een ambulance
gebeld, maar gelukkig vielen de verwondingen erg mee.

Zou je in de toekomst nog andere taken bij MGB willen uitvoeren? Of
een andere functie willen hebben?
Ik hou van mijn werk en heb persoonlijk geen ambitie om andere dingen te
gaan doen. Maar ik heb wel de wens om met cliënten en personeel samen
avonden te organiseren om in de tegenwoordigheid van God te komen. Ik
zal even uitleggen wat ik daarmee bedoel: Aanbiddingsmuziek aanzetten en
afwachten wat God wil doen op dat moment. We zijn samen kerk en in de
bijbel staat als jullie samenkomen heeft ieder iets om uit te delen.
(1Korinthiers 14:26) Bijvoorbeeld en woord, een bemoediging of een lied.
Als je je afstemt op de Geest gebeuren er mooie dingen! Dit hoop ik wel
een keer op te pakken als de tijd er rijp voor is.

Heb je nog toekomstdromen? Dingen die je graag nog wilt doen in je leven?

Ik wil zo graag gaan zien wie God is! Het niet alleen weten, maar ook ervaren dat wonderen en tekenen de gelovigen achtervolgen. (Marcus 16:17 en
18) Ik hoef niet zo nodig dingen te bezitten of studies te volgen, maar ik
ben echt gefocust op het geestelijke, dit is echt van wezenlijk belang. Ik heb
al vaak ervaren dat God mijn leven leidt en die leiding wil ik steeds meer
leren volgen, met als doel dat mensen God door mij heen zien en het evangelie met hen te delen. Het gaat om Hem en niet om mij!

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Israël! Hier ben ik al vijf keer geweest, maar ik zou er nog veel vaker naar
toe willen. Als je daar bent lijkt het alsof je in de Bijbel rondloopt en gaat
het Woord steeds meer voor mij leven. Ik heb daar ook hele bijzondere
dingen meegemaakt, maar het gaat te ver om daar nu over uit te weiden.
Hoe ben je tot geloof gekomen?
Ik ben heel strenggelovig opgevoed en tijdens een heftige pubertijd helemaal van God losgeraakt en van alles gedaan dat God verboden heeft. Om
mijn twintigste ben ik via mijn zus in aanraking gekomen met een Pinkstergemeente, waar meer vrijheid en blijheid was. Vooral de uitbundige
muziek trok mij erg aan. Ik ben toen meegegaan naar een voorloper van
de Eo-jongerendag en daar werd ik enorm geraakt door het verhaal van
de ware wijnstok en ben ik langzamerhand tot een levend geloof gekomen.

Welke Bijbeltekst of lied betekent veel voor jou en waarom?
Psalm 139. Hierdoor heb ik mijn identiteit in Christus teruggevonden en
dit raakt mij tot op de dag van vandaag. Als je er een prachtig lied over
wilt horen, kijk dat op Youtube: Ik ben de Heer die jou eens schiep. (Rolof
Mulder)

Anneke, bedankt voor dit mooie interview!

Meeleven tijdens Corona
Tijdens deze corona crisis mogen we goed op elkaar letten en naar elkaar
omzien.
Wilma heeft in deze periode veel kaartjes gekregen van mensen om haar
heen en dat deed haar goed!

Als bedankje heeft ze voor elke medewerker van MGB een kaartje gemaakt
met een mooie tekst erop !

Dit zijn de kaartjes die Wilma
heeft gekregen :)

Een kaartje is een tastbaar iets
waar wij in deze periode behoefte aan hebben. Het is iets
wat we neer kunnen zetten en
voor altijd kunnen bewaren.

Uitdaging :
Stuur deze week een kaartje
naar iemand die je lange
tijd niet hebt gesproken :)

Artikel:
Het leven van Zacheüs
Ik wil graag met jullie nadenken over de naam Zacheüs. De
naam Zacheüs in de Bijbel betekent: zuiver, rein en rechtvaardig. Wie is hij en wat kan je leren van hem en van God? Dat
mag je leren in dit artikel.
Uitleg van het verhaal.
In de Bijbel was Zacheüs een rijke tollenaar die in een vijgenboom klom
om Jezus te kunnen zien. Hij wist dat Jezus in zijn woonplaats langs zou
komen. Jezus kwam langs zijn plaats, keek omhoog en zag Zacheüs en zei
tegen hem dat Hij bij hem op bezoek wilde komen. Daarop kwam Zacheüs
naar beneden en ontving Hem met blijdschap. De mensen om hem heen
hadden er commentaar op. Ze vonden dat Jezus niet bij een zondige man
mocht langsgaan. Toen beloofde Zacheüs om de helft van zijn bezit aan de
armen te geven en vierdubbel terug te geven aan degenen die hij had afgeperst. Toen zei Jezus dat Zacheüs nu ook bij God hoorde omdat hij deed
wat Jezus hem vroeg. Jezus zegt dat Hij is gekomen om alle mensen te redden die de verkeerde kant op gaan.

Hoe gaat Jezus met hem om ?
Jezus wist dat Zacheüs meer vijanden dan vrienden had en juist daarom
moest Hij bij hem eten. Het hart van Zacheüs werd eigenlijk al genezen
door het teken dat juist Jezus tijd met hem door wilde brengen. Jezus
biedt hem vriendschap aan en dat is waar hij de grootste behoefte aan
had. Het eenzame hart van de tollenaar veranderde volledig door de ontmoeting met Jezus.

“Je mag je welkom voelen bij
God, Hij neemt je aan en ziet je!”
Toepassing:
Van Jezus leren we om goed naar andere mensen te kijken. Jezus ziet je,
waar jij je ook verstopt hebt. Het kan zijn dat je heel ver weg wilt lopen van
je problemen. Maar, je mag je juist welkom voelen bij God, Hij neemt je
aan en ziet je! Neem dat als waarheid aan.
Toen Zacheüs hoorde dat God naar hem om zag, ging hij ook naar andere
mensen omzien. Hij gaf zijn halve bezit weg aan de armen. Hoe zou jouw
leven eruit zien als wij op Zacheüs gaan lijken?
We mogen goed voor onszelf zorgen omdat Jezus dat van ons vraagt.

Jouw lichaam heeft God in liefde geschapen daarom mag je er goed voor
zorgen. God houdt van jou en Hij vindt het belangrijk dat jij ook van jezelf
houdt.


Zorg je goed voor jezelf?



Beweeg je genoeg?



Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest.



Jezus leeft in jouw hart.



Voelt Hij Zich welkom in jouw hart?

Geschreven door Annemijn en Fieke.

OPENINGSTIJDEN DAGBESTEDING (AANGEPAST WEGENS CORONA)
Maandag
09:30 – 15:30 uur
Dinsdag
09:30 – 15:30 uur
Woensdag
09:30 – 15:30 uur
17:30: maaltijd
Na de maaltijd Bijbelstudie
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09:30 – 15:30 uur
09:30 – 15:30 uur
10:00 – 13:00 uur
Doorlopend tosti’s eten.

OPENINGSTIJDEN KANTOOR
Maandag
09:00 - 12:00 uur
tot vrijdag
Tel: kantoor
0118 - 410696
0118– 851964
Tel: Dagbesteding
Tel: Dagbestedingsmobiel

CONTACT

Stichting MGB
Badhuisstraat 66
4381 LV Vlissingen
info@mgbvlissingen.nl

06– 83427400 (Alleen voor app-contact)

REDACTIE
Wilma

Irma
Annemijn

MAIL NIEUWSBRIEF

dagbesteding@mgbvlissingen.nl

