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Voorwoord 

 

 
Voor u ligt de tweede editie van de MGB- nieuwsbrief! 
 

In de afgelopen maanden is er weer veel werk verzet om deze 
nieuwsbrief mogelijk te maken. De nieuwsbrief is voor- en 
door bezoekers en medewerkers van de dagbesteding ge-
maakt. We willen dan ook iedereen die heeft meegewerkt 
hiervoor hartelijk danken. In deze uitgave staat meer informa-
tie over de mogelijkheden om bijbelstudie te volgen. Verder is 
er uitleg over de activiteiten in de houtbewerking en natuurlijk 
ontbreekt het interview met een medewerker door Wilma 
niet. Benieuwd wie we deze keer gestrikt hebben? Blader snel 
door naar bladzijde 12. 
 
Heeft u ideeën en wilt u een bijdrage leveren? Spreek ons 

even persoonlijk aan of stuur een mailtje naar: dagbeste-

ding@mgbvlissingen.nl. Dit mailadres is alleen voor zaken die 

met de nieuwsbrief te maken hebben. Deze uitgave is binnen-

kort ook online te lezen via de website van MGB-

Hulpverlening.  

 

We wensen u veel leesplezier. 

De redactie, 

Annemijn, Wilma en Irma 

 



 

Recept  

Ingrediënten 2 personen 

Recept v.d maand: J.V. Popeye soep  

• 1 x groenten bouillon tablet 

• 1 x ui 

• halve eetlepel olijfolie of andere olie. ( boter mag ook) 

• ongeveer 1 liter water 

• 3 tenen knoflook 

• 1 rijpe avocado 

• 1 pak diepvries bladspinazie grofgehakt (450 gram) 

• 1 blikje kokosmelk ( light, 400 gram) 

• Ongeveer 300 gram kipfilet of kippendijen vlees  

zonder bot 

• *optioneel 1 blik kikkererwten van 250 gram 

 

 

 

 

 

 

      Illustratie: J.V.



 

Bereidingswijze 

• Snijd de ui en de knoflook in stukjes, fruit aan in de olie in een 

kookpan en bak het bouillon blokje kort mee. 

• Snijd de kip in stukjes en bak het gaar in een koekenpan met 

wat olie of boter, breng smaak met een beetje peper en zout. 

• Doe de spinazie bij de ui en knoflook in de kookpan en ook het 

water, breng aan de kook. Zet het vuur laag als het eenmaal 

kookt, de spinazie dient dan ontdooid te zijn. 

• Haal de avocado uit de schil en snijd in stukjes, voeg het toe 

aan de spinazie, voeg ook de kokosmelk toe, iets meer dan de 

helft. Roer door. 

• Pureer het mengsel vervolgens met een staafmixer tot een glad-

de substantie. 

• Voeg vervolgens de uitgelekte kikkererwten toe en de kip, roer 

door. 

• Breng op smaak naar voorkeur peper en zout toe. 

 

De soep mag niet dun en waterig zijn, maar lompig. 

 

Serveer de soep warm 

 



 

Agenda 

De komende maanden is de dagbesteding op de gebruikelij-

ke dagen open.  

Mochten er wijzigingen komen, dan wordt dit door de mede-

werkers mondeling doorgegeven. 

Verder komt het op het mededelingenbord in de hal bij de 

toiletten te staan. Hierop worden ook speciale activiteiten 

aangekondigd.  

Kijk regelmatig op het bord om op de hoogte te blij-

ven!  



 

Eten Steunpunt 

MAAND DATUM 

Juli 

 

 9/7 Leo  

23/7 Fauzya 

Augustus  13/8 Leo 

 27/8 Fauzya 

September 10/9 Leo 

24/9 Fauzya 

 

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand wordt er een warme maaltijd 

bereid in het Steunpunt.  Iedereen is van harte welkom ! 

 

Hoe aanmelden: 

Wanneer je mee wilt eten, bel je voor dinsdagmorgen 12:00 uur naar 

Fauzya of Leo. ( max. 10 personen) 

Je kan Fauzya bereiken op: 06-39763506  en Leo : 06-46396045 

Tijd 

Steunpunt is open vanaf 16:30 uur. 

De maaltijd begint om 17:30 uur en rond 19:00 uur is de afsluiting.  

Locatie 

Hendrick  Vroomlaan 2a 



 

Bijbelstudie’s MGB 

WIE WAAR WANNEER TIJD 

Annie Vergaderzaal 1e 

verdieping 

Elke woensdag-

morgen  

10:30-11:30 uur 

Carolina Dagbesteding 

MGB 

Elke donderdag-

morgen 

09:00 -10:00 uur 

Leo/Anneke Dagbesteding 

MGB 

Elke woensdag-

avond 

18:30-19:00 uur 

Sjaukat Stilte ruimte 

MGB 

Elke donderdag-

middag 

14:00 -15:00 uur 

Annemijn Stilte ruimte 

MGB 

Elke vrijdagmid-

dag 

14:00-15:00 uur 

Wisselende 

leiders 

Dagbesteding 

MGB 

Elke zondag 

avond 

18:30 -19:15 uur 

Bij MGB bieden we graag bijbelstudie’s aan voor de gasten. Hierbij willen 
we aansluiten bij de behoeften van elke persoon. Er zijn  
vaste momenten waar er in groepjes bij elkaar gekomen wordt. 

 

Wanneer je graag 1 op 1 bijbelstudie wilt ontvangen is dit bespreekbaar. 

 

Heb je interesse? Spreek 1  van de medewerkers aan voor 
meer informatie.  

Zie  het schema hieronder:  



 

WIE ONDERWERP  

Annie Het boek: “Kruistocht, het leven van Koning Jezus”  

van Tim Keller wordt behandeld.  Elke week behandelt 

Annie een hoofdstuk.  Het bijbelboek Markus wordt hier-

in beschreven. Ze geeft graag les naar de behoefte van de 

persoon die komt en heeft ook ruimte voor theologische 

vraagstukken.  Er is ruimte voor gebed.  

Carolina  We behandelen  verschillende thema’s. Nu zijn we bezig 

met het thema genezing.  Ook staat er een Bijbelstudie 

van Joyce Meyer centraal.  Er is ruimte voor gebed en  

mensen met andere vragen krijgen extra persoonlijke 

aandacht buiten de Bijbelstudietijd. 

Leo / Anneke Elke woensdagavond hebben we op de dagbesteding een 

maaltijd waar ongeveer 15 á 20 mensen aan deelnemen. 

Na afloop rond 17:30 uur gaan we een half uur rond een 

Woord uit de Bijbel nadenken over hoe we in het leven 

staan. De bijbel geeft ons waardevolle inzichten en als we  

er voor open staan een complete transformatie.  De ver-

wachting dat God tot ons spreekt en te zien hoe en tot 

wie is altijd een spannende aangelegenheid.  

Sjaukat Sjaukat sluit aan bij jouw niveau en interesses. Hij begint 

meestal met een tekst of meditatie en daarna is er ruim-

te voor het gesprek. Dit vindt hij belangrijk. Mensen die 

God nog niet kennen zijn uiteraard ook welkom!  

Annemijn  We behandelen het boek : Vol vertrouwen -  40 ontdek-

kingen op weg met God van Carianne Ros. Elke les 

denken we na over een hoofdstuk uit het boek Exodus en 

ontdekken we hoe oude Bijbelwoorden ons leven hier en 

nu kunnen raken. We leren van Mozes hoe hij het volk 

naar het beloofde land leidt door de woestijn.  

Wisselende 

leiders 

Elke zondagavond hebben we op de dagbesteding een-

maaltijd om 18:00 er wordt daarna een bijbelstudie ge-

houden.  De onderwerpen zijn divers. Er is ruimte voor 



 

Gedicht: Zomer
Gedicht van B.N. 

Het is bijna zomer 

 

Ik ben een dromer, 

Ik lig in mijn hangmat. 

Plots hoor ik een kat, 

Ze vraagt om aandacht 

Ik heb haar melk gebracht 

 

Ik neem de zon met me mee, 

Naar strand en zee. 

Lekker drijven op het water, 

De zorgen zijn voor later. 

 

En dan lekker op vakantie, 

Daarvoor heb ik een garantie. 

Ik houd van een mooie reis 

Ja, dat is altijd prijs ! 

 

Genieten van een ander land, 

En de zon die mij verbrandt. 

Maar toch ben ik blij  als ik thuis kom 

Want ook daar schijnt de zon! 



 

Woensdag:  

Spelletjesmiddag ! 
Elke woensdagmiddag van 13:45 tot 15:45 uur is  

er een spelletjesmiddag !   

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen! 

Mis je een spel wat je graag wilt spelen? Spreek ons aan 

en dan bespreken we wat er mogelijk is.  

 



 

Wilma Interviewt: 
Barbara Mahalia  

Kan je iets over jezelf vertellen?  
Ik ben Barbara . Mahalia is mijn tweede naam, past beter bij me en ik vind 

die naam mooier. In de toekomst wil ik mijzelf zo laten noemen, sommi-

gen mensen doen dat al. Ik houd van tekenen, andere creatieve bezighe-

den  en van schrijven om ondertussen te luisteren naar monniken gezang. 

Haha,  dan kom ik echt tot rust. Ook sporten is een hobby van me: Ik doe 

aan bodybuilding. Dit heeft voor mij niet alleen een fysiek doel, namelijk 

om sterker te worden, het opbouwen van  spiermassa en zichtbare spier 

definitie, maar ook heeft het een mentaal aspect.     

     

Je leert discipline  en door te gaan, ook al is dat niet altijd makkelijk. Ver-

der kijk ik ook graag films en zorg ik voor mijn vele planten in huis en ben 

ik dol op mijn twee mopshondjes: Robin en Ezrah. Dat zijn echt mijn kind-

jes. 

Wil je ook wedstrijden gaan doen in bodybuilding? 

Aan wedstrijden meedoen is niet mijn eerste doel, maar wel leuk om een 

keer mee maken. 

 

Hoe ben je bij MGB terecht gekomen?  
Sjaukat en mijn moeder kenden elkaar en Sjaukat benaderde haar om te 
vragen of mijn zus tijd had om 1 keer in de week een cliënt te begeleiden 
bij  het tekenen. Mijn zus had al werk. En nadat ik zelf van de Kunstacade-
mie kwam zocht ik creatief werk  voor daarnaast en zo kwam ik  eigenlijk 
bij MGB terecht en is mijn werk langzamerhand uitgebreid naar 4 dagen 
in de week.  
 
 
 
  



 

 
 
Wat houd je werk in en wat wil je er nog mee bereiken? 
Mijn focus ligt op creativiteit, mensen te helpen hun creativiteit te ontdek-
ken te ontwikkelen of te onderhouden. Vaak individueel. Af en toe worden 
er  groepsactiviteiten georganiseerd, dan gaan we met zijn allen een dagje 
weg. De laatste  keer zijn we naar de Efteling geweest. Creativiteit is belang-
rijk, het kan dienen ter ontspanning maar ook zeker als ‘tool’.  
 
Bijvoorbeeld door middel van creatief bezig te  zijn kun  je bepaalde emo-
ties uiten, daar waar woorden falen.  

Creativiteit kan helend zijn en  onbewust kun je een diepere laag van jezelf 
ontdekken. Ieder mens is creatief, dat was je als kind namelijk ook. We 
moeten meer spelen, meer kind durven zijn en gewoon doen, in plaats van 
denken. Blijven verwonderen. Zo kan je ook trouw blijven aan jezelf. Niet te 
ver vooruit kijken, maar leven met de dag. Dan bewaak je een bepaald over-
zicht, voor mijzelf helpt dat wel.  

 

Wat is het grappigste dat je in je werk bij MGB meegemaakt hebt? 

We hadden een Indonesische cliënt, genaamd J. Het was een bijzondere 

persoonlijkheid. Hij wilde graag een hoedje van papier-maché maken. Dus 

heb ik zijn hoofd met papierlijn ingesmeerd (hij was kaal) en daar een hoed-

je van gevormd. Toen ik het hoedje van zijn hoofd af wilden trekken, ging 

dat bijna niet meer en was J. zijn hoofd meteen gescrubd! 

 

 

 

 

“Je mag ontdekken dat je 

de held in je eigen verhaal 

mag zijn” 



 

Heb je nog een Bijbeltekst of een lied dat je ons wil meegeven? 

Ik ben eens op retraite geweest in een klooster, op een moeilijk moment in 

mijn leven. Daar werd in de kapel een Taizé-lied gezongen: Bless the Lord, 

my soul. Dit lied en deze muziek geeft mij nog steeds rust. Er zit devotie in 

naar God en is een vorm van aanbidding. 

Als Bijbeltekst wil ik Joël 3 vers10 meegeven:  “Laten zwakke mensen zich-

zelf moed inspreken en zeggen: ‘Ik ben een held!’ (basisbijbel) .  

 

Je mag ontdekken dat je de held in je eigen verhaal mag zijn. Superhelden 

moeten vaak door een moeilijk proces heen om te weten wie ze zijn.  Als ze 

daar achter zijn gekomen, krijgen ze zelfvertrouwen. Maar dat ging niet 

zonder groeipijn en  eerst uit je comfortzone komen. Het heeft moed nodig 

om de strijd aan te gaan en het kwaad te bestrijden. Iets wat superhelden 

doen. Uiteindelijk niet eens om zichzelf te redden, maar de ander in nood. 

Mijn filmtip: Superwoman  uit 2017. 

 

Hartelijk dank voor dit interview, Mahalia! 

 

 

 



 

Uitleg schilderij  

Het leven is als een reis, je maakt van alles mee. 

Van woestijn naar oase.  

 

Het kan zijn dat je op zoek bent naar water,  

Verfrissing in je leven.  

 

Je denkt een oplossing te hebben, maar je hebt het  zelf niet in de hand.  

Luister naar Iemand die groter is dan jij ! 

 

Zoek het  niet in jezelf, maar bij Hem die je levend water geeft en blijvende 

rust.  

 

In die rust bij Hem is er beschutting.  

 

Ga zitten in de schaduw van Hem die jou leidt ! 

 

Annemijn & Willie  



 

Wie goed doet, 
goed ontmoet!  
Iedereen die op de dagbesteding komt, kent Ruud  

Klarenbeek.. Zijn Amsterdamse accent & bijbehorende 

humor, zijn vaak te horen.  

Ruud (1957) heeft een dochter van 35 jaar oud en is een veelzijdige man. 
Hij heeft een opleiding tot timmerman gedaan en is daarna in de mode-
branche terecht gekomen. Ook hiervoor heeft hij diploma’s behaald. Hij 
heeft eerst op de markt zijn waren verkocht en toen de zaken goed verlie-
pen heeft hij een pand in Utrecht gehuurd om zijn onderneming voor te 
zetten.  

Toen hij tijd over had, is hij ook begonnen als ambulancechauffeur. Dit 
vond hij mooi werk. ‘.Je kunt echt iets voor mensen betekenen’, vertelde 
Ruud. Ook in dit werk heeft hij veel geleerd en certificaten behaald. Ruud 
komt al 10 jaar bij MGB. Eerst alleen voor gezelligheid en sociaal contact, 
later ook om te klussen op arbeidsmatige basis. Onder de mensen zijn, is 
belangrijk voor hem. 

Ruud is graag bezig. Hij helpt Hans met verhuizen en doet schilderwerk en 

timmerwerk bij MGB. Hij ziet zijn werk en wil er iets moois van maken. Wat 

hij nog eens zou willen doen? Een uitgewoond huis helemaal opknappen. 

Verder maakt hij graag mooie dingen van hout. 

Waar je Ruud ziet, is ook zijn hond in de buurt. Ruud heeft een mooie, grote 
bouvier, genaamd Oscar. Hij vertelt dat de hond een stamboom heeft en 
eigenlijk Oscar de tweede heet. Een chique naam voor een hond van adel, 
grapt Ruud. 

 



 

Hij heeft Oscar gekregen toen hij 13 weken was. Oscar zou politiehond wor-
den, maar daarvoor was hij niet fel genoeg. Ruud heeft hem flink moeten 
trainen om er een huishond van te maken. Het is een hond met veel ener-
gie. Dagelijks rent hij naast de fiets naar Westkapelle. Onderweg wordt er 
natuurlijk wel eens gerust en water gedronken. 

Levensovertuiging  

Ruud vertelde dat hij Rooms-Katholiek is opgevoed. In Vlissingen is hij ge-

doopt in de zee, een bewuste keuze om christen te zijn. We vroegen hem 

wat hij een mooie Bijbeltekst vindt: Het verhaal van de overspelige vrouw in 

Johannes 8:7 : ’ Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’ .   

 

Hartelijk bedankt voor dit gesprek, Ruud ! 

 

 

 

“Je kunt echt iets voor  

mensen betekenen” 



 

Activiteit  Houtbewerking 

Sinds twee jaar is er op de dag-

besteding de mogelijkheid tot 

houtbewerking.  

Micha Sanderse is de vaste bege-

leider en is drie dagen in de week 

aanwezig om met bezoekers in-

dividueel of in een groep voor-

werpen van hout te maken. Men-

sen kun-

nen nieuwe vaardigheden leren 

die nodig zijn om iets moois van 

hout te maken. Hierdoor leer je 

denken in oplossingen en kan je 

je creativiteit uiten.   

 

Op maandag om 11:00 uur is er een groepsactiviteit speciaal voor 

vrouwen. Er worden leuke spullen gemaakt voor in huis, zoals een 

dekentrap en een tekstbord. Andere ideeën voor de komende tijd 

zijn: Een klok, een fotolijstje en een dienblad. Heb je zelf een leuk 

idee, dan is dat altijd welkom!  

De gemaakt werkstukjes mogen mee naar huis genomen worden.   

 

 

 

 



 

 

Op woensdag van 11:00 tot 14:30 

uur en op vrijdagmiddag van 13:00 

tot 16:00 uur is er ruimte om onder 

begeleiding van Micha individueel 

met hout aan de slag te gaan.  Cliën-

ten kunnen hun persoonlijk begelei-

der vragen of ze iets kunnen maken 

en deze zoekt contact met Micha voor 

een afspraak.  

Voorbeelden voor wat mogelijk is :   

• Het opknappen van kleine meubeltjes 

• Het zelf maken van klein meubel 

• Een kapstok maken 

 

We hanteren op de houtbewerking regels voor de veiligheid. Deze 

regels staan op de binnenkant van de deur. Ook het werken met ap-

paratuur is aan regels gebonden. Je bent alleen op afspraak wel-

kom. Heb je vragen of ideeën, dan kan je ze altijd bij Micha kwijt.  Is 

hij er niet, dan is er een medewerker op de dagbesteding aanspreek-

punt.   



 

Openingstijden  

Dagbesteding 

Maandag 10:00 – 16:00 uur 

Dinsdag 10:00 – 16:00 uur 

Woensdag 10:00 – 19:30 uur 

17:30: maaltijd 

Na de maaltijd Bijbelstudie (verplicht) 

Donderdag 10:00 – 16:00 uur 

Vrijdag 10:00 – 16:00 uur 

Zaterdag 10:00 – 13:00 uur 

Doorlopend tosti’s eten. 

Zondag 17:00 – 20:00 uur 

18:00 maaltijd begint 

18:45 Bijbelstudie (vrije keuze) 

MAIL NIEUWSBRIEF 
dagbesteding@mgbvlissingen.nl  

REDACTIE  
Wilma  

Irma 
Annemijn 

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

OPENINGSTIJDEN KANTOOR  
Maandag tot 
vrijdag 

09:00 - 12:00 uur 

Tel:kantoor 

Tel: Dagbeste-
ding 

0118 - 410696  
 
0118– 851964 
 
 

mailto:dagbesteding@mgbvlissingen.nl

