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Welkom!
Elke keer mogen wij weer nieuwe
mensen verwelkomen. Wij zijn blij en
ontroerd, dat zoveel mensen weer
vertrouwen in ons stellen.
Het leuke is dat wij steeds meer mensen
uit de wijde regio krijgen: Veenendaal,
Bennekom, Leusden, om maar een paar
voorbeelden te noemen. Een hartelijk
welkom voor de nieuwkomers bij
RuiterActief. Wij noemen ze hier graag:
Bij de naschoolse-, vakantie- en
zaterdagopvang:
• Birgit Beukers uit Bunschoten.
• Jan-Auke van Drie uit Hoevelaken.
Bij de dagbesteding:
• Yvette van Essen uit Kootwijkerbroek,
zij komt van de school De Toekomst.
• Amanda Vonk uit Scherpenzeel, zij
komt ook van de school De Toekomst.
• Sureka Thesaiveerasingam uit
Barneveld, zij komt van de Koningin
Emmaschool.
• Moniek van Laar uit Achterveld, zij
komt ook van de Koningin Emmaschool.
• Ibrahim Körhan uit Nijkerk, hij komt
van de van Voorthuysen school.
• Tamara Krijnen uit Barneveld, zij komt
van de school De Meerwaarde.
Een aantal stagiaires van het afgelopen
jaar komen ons in de zomerperiode
ondersteunen, waar wij heel blij mee zijn.
Zij ondersteunen ons team zodat ook
onze vaste mensen even kunnen
genieten van de zomervakantie. Het zijn:
• Tamara van Engelenhoven uit
Voorthuizen.
• Bonnie Ansink uit Kootwijkerbroek.
• Roemer de Rooy uit Voorthuizen.
Nieuwe vrijwilligers bij de dagbesteding:
• Anita Mosterd uit Barneveld.
• Ilse Schakel uit Barneveld.
Nieuwe vrijwilliger op de
zaterdagopvang:
• Jos Ruiter uit Hoevelaken.
Nieuwe vrijwillige chauffeurs:
• Çapan Çenc uit Barneveld.
• Kia Jafarzadeh uit Barneveld.
• Wim Bekebrede uit Barneveld.

Bijzonder verhaal rondom het vervangen van
een bus
Onze bussen worden voor het vervoer intensief gebruik en daarom zijn deze soms
aan vervanging toe. Dit kost altijd de nodige inspanning. De aanschaf van een bus
is een hele investering, maar wel een noodzakelijke en dan moet hij ook nog aan
verschillende eisen voldoen, om de deelnemers comfortabel te vervoeren.
Inmiddels is het wagenpark aardig uitgebreid, omdat wij deelnemers en kinderen
uit de wijde omtrek van en naar de dagbesteding/vakantie opvang brengen.
Wij zijn dan ook erg verheugd en dankbaar met de giften die wij de laatste tijd hebben mogen ontvangen. Wij zijn dankbaar voor de giften van anonieme gevers.
Ook de Ichtuskerk in Voorthuizen heeft
ons gesteund bij het vervangen van een
bus. Een deel van de opbrengst van de
rommelmarkt was voor dit doel bestemd.
Wij zijn er heel erg blij mee. Het ontroert
ons zelfs, dat er altijd mensen en organisaties zijn, die met ons meedenken en
ons willen ondersteunen.

Bezoek aan Binecuvantati Copiii
Teunis Ruiter is samen met Jaap van Beek en Henk van de Kolk uit
Voorthuizen naar Roemenië geweest. Een indrukwekkend bezoek voor Henk
van de Kolk en Jaap van Beek: “Als je daar bent, dan realiseer je, je weer
hoe goed wij het hier hebben. Als je met een beperking bent geboren in
Roemenië, dan zijn de omstandigheden wel degelijk anders. Wat ik zo goed
vind van RuiterActief: dat is dat de mensen die daar hun dagbesteding
vinden, zich ook nog kunnen bekommeren om de mensen in Roemenië.
Klasse!” aldus Jaap van Beek.

NL Doet op zorgboerderij De Gruttohoeve
NL Doet is een dag waarop allerlei mensen een dag of dagdeel komen helpen bij
projecten die hulp hard nodig hebben. Het is ook bedoeld om mensen te laten
zien, dat vrijwilligerswerk zoveel kan betekenen voor de vele organisaties, bijvoorbeeld organisaties als de onze, die met bezuiniging op bezuiniging te maken hebben. Wij hebben gelukkig al een
groep trouwe vrijwilligers, maar NL
Doet geeft ook ons de kans om een
extra klusje te laten doen. Dit jaar
kwamen Nick Donkersgoed en Jan
van Doorn bij ons op de zorgboerderij helpen. Twee jonge jongens
die een vrije dag wel aan ons wilden
besteden. Dank daarvoor. Zij hebben de kippenren opgeknapt en
hout gekloofd en gestapeld.

Voortbruisen bedankt!
De bakfiets
Op de zorgboerderij is iets heel
leuks gekomen: een bakfiets. Dat
was een erg oude bakfiets waar
nodig iets aan gedaan moest
worden. Dat is dan ook gebeurd.
En nu hebben wij een volledig
gerestaureerde bakfiets waar wij
zoveel rondjes mee kunnen rijden
als we willen.
Dat deze bakfiets zo mooi is
opgeknapt, komt door Mick
Wallet, Gijs van Westerneng van
camping ’t Westdorp en Ab van
de Braak. Mannen, super bedankt
voor jullie inzet, wij genieten er
bijna dagelijks van.

Mooi Leven Huis
Ede
Een aantal ouders van jongeren
met een beperking heeft onlangs
de stichting ‘Mooi Leven Huis Ede’
opgericht. Doel van de stichting is:
het realiseren van een veilige en
huiselijke woon- en leefomgeving
voor personen met een verstandelijke beperking en personen met
een ernstig meervoudige beperking, alsmede het aanbieden van
uitdagende dagbesteding. Het
centrale motto is: ‘Een leven zoals
wij dat zelf ook zouden willen
leven’.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt
u contact opnemen met Harry van
de Kraats, telefonisch op 0622881568 of via een mail naar
info@mooilevenhuisede.nl.
Meer informatie over het Mooi
Leven Huis Ede is te vinden op
internet:
www.mooilevenhuisede.nl
en ook op Facebook.

Het Comité Voortbruisen te Voorthuizen heeft ook dit jaar weer geweldige activiteiten
neergezet. De verwendag bij autobedrijf CatsburgRuiter was overweldigend. Wat
een geweldig commitment onder de Voorthuizense horeca. Ouderen en mensen met
een beperking konden genieten van alle activiteiten en een heerlijk buffet. ’s Avonds
was er voor de Voorhuizense ondernemers een voortreffelijk diner. Vier goede doelen
werden in het zonnetje gezet. Ten behoeve van zorgboerderij De Gruttohoeve
werden wij door een overweldigende geste verrast. De ontvangen gift zal worden
besteed aan een dierenverblijf en als bijdrage voor het vervangen van een bus.

Mooie opdracht
Wij doen al het werk dat we mogen uitvoeren met plezier, maar soms is een opdracht
toch echt wel erg leuk. Voor Van Ee Speeltoestellen zetten wij per week vijf tafeltennistafels en voetbaltafels in elkaar. Wij zouden er zelf helemaal sportief van worden!
Marthen Copier richt zich op de tafeltennistafels, Mick Wallet op de voetbaltafels.

Afscheid
‘Waar mensen komen, gaan er ook mensen weg`. Zo is dat ook bij RuiterActief.
Helaas hebben wij afscheid genomen
van Wendy de Greef, die bij ons werkte
als fysiotherapeute. Wij hebben zes jaar
met veel plezier met haar samengewerkt. Nu zij een nieuwe baan heeft is
de combinatie met RuiterActief niet
meer mogelijk. Wendy, heel veel succes

Wist u dat...
... Hugo Blom een enorme pluim
verdient?
... hij daar zelf helemaal niets van wil
weten?
... hij ons totale vervoer coördineert?
... hij dat in samenspraak met Gerda
van Milligen doet?
... Gerda de dagelijkse veranderingen
in het vervoer opvangt?
... Marleen Berg de eventuele begeleidingsvragen oppakt?
... Gerda van de Kleut haar 50e verjaardag heeft gevierd?
... zij door Teunis Ruiter werd opgehaald
met de oldtimer Alfa?
... Teunis de lichten vergat uit te doen
toen hij op Gerda wachtte?
... de oldtimer toen niet meer wilde
starten?

en geluk in je nieuwe baan. Met Medifit
Barneveld is overeengekomen dat zij de
fysiotherapie bij RuiterActief zullen gaan
invullen. Inmiddels hebben wij kennis
gemaakt met Sven van den Heuvel,
onze nieuwe fysiotherapeut.
Ook Mandy Dekker heeft afscheid genomen. Zij werkte op de zaterdag en als
invalkracht. Zij heeft ook een andere
baan gevonden waar wij haar heel veel
succes mee wensen.
... mevrouw van de Kleut gelukkig een
startkabel en een fototoestel had?
... wij hier erg om moesten lachen?
... wij een speciale chauffeursavond
hebben gehad met en voor vrijwilligers?
... het heel gezellig was?
... het inspirerend en ondersteunend is
om eens met elkaar te praten en ervaringen te delen?

... onze medewerkers ook dit jaar de
cursus BHV hebben gevolgd?
... het fijn is dat iedereen zich inzet om
deze belangrijke kennis up-to-date
te houden?
... wij natuurlijk hopen dat deze hulp
nooit nodig is, maar dat in geval van
nood wij in ieder geval erop kunnen
vertrouwen dat er deskundige hulp
aanwezig is?

Lidmaatschap van de
BIK

Welkom!
Ook bij RuiterWerkt mochten wij
nieuwe mensen verwelkomen en
hebben wij afscheid genomen.
Wij noemen hen hier graag:
Vennoot RuiterWerkt:
• Joop Huisman uit Hierden.
Nieuw bij de productieafdeling:
• Wilrine Ordelman uit Barneveld
(vrijwilligster).
• Robin de Groot uit Putten.
• Brahne Hogas Febrehiwot uit
Kootwijkerbroek (voorheen Eritrea).
Nieuw bij het FietsPoint:
• Tesfahanis Fetwi Mengesha uit
Kootwijkerbroek (voorheen Eritrea).
Doorgestroomd vanuit de productieafdeling is:
• Jeanet van de Veen uit Barneveld,
zij is doorgestroomd als
surveillant bij De Meerwaarde.
Wij hebben afscheid genomen van:
• Hendrik Vos bij RuiterWerkt. Hij
is in de horeca bij de Beeldentuin
in Garderen gaan werken.
• Mirjan van Dam bij RuiterWerkt.
Zij is op de broodafdeling bij
Albert Heijn in Barneveld gaan
werken.
Wij wensen hen veel succes in hun
verdere loopbaan.

Opening FietsPoint
Op de foto opent wethouder Hans van
Daalen samen met Tesfahanis Fetwi
Mengesha het FietsPoint. Tesfahanis is
gestart als assistent productiemedewerker bij RuiterWerkt met als doel
d.m.v. werk de Nederlandse taal te beheersen en ervaring op te doen m.b.t.
Nederlandse arbeidsvaardigheden.
Tesfahanis heeft inmiddels promotie
gemaakt en werkt nu één dag per

Wij zijn met RuiterWerkt lid geworden
van de BIK, de Barneveldse Industriële
Kring. Ja u leest het goed, een industriële kring. Horen wij daar dan bij?
Zeker wel, want juist daar komen wij de
ondernemers tegen, die onze mensen
in dienst zouden kunnen nemen. De
BIK is behalve een belangenbeharti-

gingsorganisatie ook een organisatie
met een uitstekend netwerk. Door ons
gezicht te laten zien, door daadwerkelijk te laten merken dat wij een serieuze
partner zijn voor bedrijven, kunnen wij
de werkgelegenheid voor onze mensen vergroten. En dan helpt het gewoon als je elkaar kent, dan zijn de
lijntjes korter. Want persoonlijk contact
is altijd nog de beste manier om met
elkaar in gesprek te raken.

Joop Huisman, een nieuw
gezicht bij RuiterWerkt
U heeft hem misschien al gezien: een energieke man
met pretoogjes, die regelmatig opduikt bij RuiterWerkt.
Dat is Joop Huisman, de nieuwe vennoot van Teunis
Ruiter. In de krant vertelde Teunis: “Met de komst van
Joop Huisman sla ik meerdere vliegen in één klap. Het
maakt mijn bedrijf toekomstbestendig, hij versterkt met
zijn netwerk de mogelijkheden van onze werknemers
en hij vult mij aan dankzij zijn dynamische persoonlijkheid. Met hem erbij kunnen wij RuiterWerkt in FoodValley maar ook op de Noord-West Veluwe duidelijk op
de kaart zetten.”
Joop werkt graag met- en voor sociale ondernemingen als zelfstandig consultant
in zijn eigen bedrijf: DOEG B.V. (Door Ontwikkelen en Groeien). Daardoor kent
hij de markt goed en heeft hij veel ingangen. Bovendien heeft hij een creatieve
kijk op de mogelijkheden voor mensen en organisaties. “Ik ben actief bij een
sportvereniging en inmiddels ben ik bezig om te kijken wat die vereniging kan
doen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Want de vereniging wil
graag een sociale sportvereniging zijn, met oog voor mensen die het minder
gemakkelijk hebben in de maatschappij. De manier waarop Teunis werkt past bij
mijn eigen manier. Dan heeft RuiterWerkt ook nog eens een goed en uniek
concept gevonden: zelf mensen in dienst nemen en ze detacheren. Op die
manier kunnen wij heel goed aansluiten bij de behoeftes van mensen die bij ons
komen. En omdat wij meerdere activiteiten zelf in huis hebben, kunnen wij ieders
sterke kanten ontwikkelen. Inmiddels is er belangstelling vanuit diverse plaatsen
in de omgeving voor ons concept en zijn wij inmiddels begonnen in Putten en
Oldenbroek met drie arbeidsparticipanten. Wij hadden en hebben veel zorgen
over de invoering van de participatiewet, maar wij krijgen wel steeds meer
vertrouwen dat wij de mensen waar het om gaat, een goede plek in de
maatschappij kunnen geven.”

week als medewerker op het nieuw geopende Fietspoint op station Barneveld-Centrum.
Het werk van de Toezichthouders op
station Barneveld Centrum,-Noord en
-Zuid zorgt ervoor, dat de stations er
opgeruimd en netjes uitzien.
Het FietsDepot, dat nu gevestigd is in
het FietsPoint, heeft al duidelijk effect
op het ‘wegzet’ gedrag van de reiziger.
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Samenwerking met
De Pluktuin
RuiterActief is een samenwerking
aangegaan met pluktuin ‘Voor jou’.
Deze pluktuin is in Voorthuizen op de
hoek van de Rijksweg/Nijkerkerweg en
Rianne van den Hudding is de
eigenaresse. Zij is nu onderaannemer
van RuiterActief geworden.

Het praatje van Teunis
De zon komt weer steeds vaker door de wolken en dus gaan wij met goede moed
de vakantieperiode in. Want al is het weer dan niet het belangrijkst, het is toch
wel fijn als het in ieder geval droog is en als het zonnetje af en toe schijnt. Dat
draagt toch bij aan het vakantiegevoel.
Wij zijn allemaal wel toe aan een beetje rust. Zeker in de zorgsector kun je wel
spreken over stormachtige ontwikkelingen en donkere wolken. Het is wel eens
even zoeken naar de zonnestralen tussen de wolken door. Maar die zijn er, absoluut!
Wij zien voor RuiterActief en RuiterWerkt mooie ontwikkelingen binnen Regio
FoodValley. In deze regio werken Barneveld, Ede, Wageningen, Nijkerk, Rhenen,
Renswoude, Scherpenzeel en Veenendaal met elkaar samen. Zoals de naam doet
vermoeden, gaat het voor een groot deel over ons eten en alle ontwikkelingen
daaromtrent. Maar om een goede regio te zijn, moet je ook kijken naar andere
zaken, zoals de wegen, het wonen en de werkgelegenheid. Juist dat laatste punt
is binnen Regio FoodValley stevig opgepakt, met name voor mensen met een
beperking of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is voor ons
erg prettig; de lijnen zijn korter geworden en je kunt je makkelijker in de regio bewegen: wij kunnen ons beter laten zien en mensen vinden sneller de weg naar
ons.
Wij zijn blij met de ontwikkelingen op de Noord-West Veluwe. Dat komt mede
door onze nieuwe vennoot binnen RuiterWerkt, Joop Huisman. Dankzij zijn
contacten gaan wij aan de slag van Putten tot Oldenbroek. Wij onderzoeken de
mogelijkheden voor een eventuele samenwerking met gemeenten en bedrijven,
om werk te genereren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Als waardering voor de geweldige inzet van alle medewerk(st)ers en
vrijwillig(st)ers hebben wij op een regenachtige avond begin juli de zomerperiode
ingeluid met een barbecue op de zorgboerderij. Mijn petje af voor jullie geweldige inzet! Want dankzij die inzet hebben wij een verlenging van het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ toegekend gekregen. Vooral Marleen Berg is hier
de drijvende kracht achter, dat wil ik hier wel eens zeggen. Bovendien inspireert
zij iedereen om zijn of haar beste beentje voor te zetten.
Wij staan voor de vakantie, een periode waar wij met elkaar naar toeleven en
naar uitkijken, om dan na de vakantie weer met enthousiasme en nieuwe energie
te beginnen bij RuiterActief en RuiterWerkt. Wij wensen
iedereen, deelnemers, medewerk(st)ers, vrijwilligers en
stagiaires een fijne tijd toe, waarin een ieder volop kan
gaan genieten op zijn/haar eigen manier.

Teunis Ruiter

