
Zo blij met de giften die wij krijgen!

Waarschijnlijk nog net voor het nieuwe jaar mogen wij een cheque ontvangen van
de Rommelmarkt Commissie van de Hervormde Gemeente in Voorthuizen. De of-
ficiële overhandiging moet dus nog volgen en daar hebben wij nu, bij het ter perse
gaan van dit nummer van RuiterNieuws, nog geen foto van. Maar die zult u zeker
in de lokale media zien.

Jaap van Beek van de commissie: “Wij vinden het mooi en fijn dat wij RuiterActief
op deze manier kunnen ondersteunen. De Rommelmarkt is altijd een groot succes
en in principe geven wij het ene jaar de opbrengst aan een goed doel in Nederland
en het andere jaar aan een goed doel in het buitenland. Maar graag een doel dat
dicht bij ons staat, bijvoorbeeld via mensen die uitgezonden zijn vanuit de kerk of
mensen welke wij kennen en die met een goed doel bezig zijn. Als je na gaat den-
ken over goede doelen in Nederland, dan zijn er enorm veel. Zelf woon ik naast de
Rozenhof in Voorthuizen en daar zie ik ’s morgens en ’s middags busjes staan van
RuiterActief, om mensen op te halen of thuis te brengen. Als vanzelf kwam Ruiter-
Actief op in onze gedachten. Ik ben met Teunis gaan praten en heb gevraagd waar
hij het geld voor zou kunnen gebruiken, want wij willen wel graag iets concreets. Een
rolstoelcaddy blijkt een wens te zijn. Wij hebben dat voorgelegd aan de kerkrent-
meesters, het bestuur waar wij verantwoording over de gelden aan afleggen en die
stemden ermee in. Heel fijn natuurlijk. Wat ik helemaal waardeer, is dat Teunis de
caddy door Arnoud van AJR auto’s laat ombouwen tot een rolstoelcaddy. Zo weten
wij allemaal zeker dat de service uitstekend zal zijn en blijven. Op deze manier
maken wij drie partijen gelukkig: RuiterActief, onze Rommelmarkt Commissie en
Arnoud van AJR auto’s en daarnaast natuurlijk de mensen waar wij het voor doen:
de inwoners van onze gemeente en anderen die gebruik kunnen gaan maken van
de rolstoelcaddy, zodat zij gemakkelijk van en naar RuiterActief kunnen komen en
gaan. Onze commissie is er content mee en ik weet zeker, dat elke keer als wij de
caddy zien rijden, dat wij ons hart sneller voelen kloppen: daar hebben wij toch
maar mooi aan meegewerkt.” 

Muziektherapie bij RuiterActief

Enige tijd geleden leerden wij Yentel
Albers kennen, een vrouw die op een
mooie manier bezig is met muziek. Het
klikt goed met Yentel en sinds kort geeft
zij op woensdag muziektherapie. Dit is
een eigen keus van RuiterActief, omdat
wij denken dat dit iets toevoegt aan het
programma van dagbesteding voor
deelnemers die bij ons komen. Het
hoort gewoon bij het programma dat wij
aanbieden en daarmee onderscheiden
wij ons van anderen. 

Yentel Albers aan het woord:
“Een groot deel mensen met een verstandelijke beperking is zeer gevoelig voor
muziek, voor maat en ritme, voor melodie en melodieuze klanken. Muziek kan iets
rustgevends zijn, kan mogelijkheden openen tot andere ervaringen. Muziek heeft
dus voor mensen met een verstandelijke beperking een enorme therapeutische en
pedagogische waarde, vooral ook omdat muziek een universele taal is die door an-
deren kan worden meebeleefd en meegevoeld.”

RuiterNieuws
Welkom!
Ook deze keer mogen wij weer veel
nieuwe mensen verwelkomen. 
RuiterActief is duidelijk een bruisend
geheel waar mensen graag naar toe
komen. Daar zijn wij heel blij om. 
Het speelt natuurlijk mee dat wij veel
mogelijkheden bieden. Het leuke is ook
dat wij steeds meer regionaal een rol
gaan spelen. Een hartelijk welkom voor
de nieuwkomers bij RuiterActief. 
Wij noemen ze hier graag: 

Nieuwe medewerksters
• Anne Davelaar uit Kootwijkerbroek
• Brenda Melissen uit Stroe
• Gerlinda Wagtho uit Kootwijkerbroek

Zaterdag-, vakantie-, en naschoolse
opvang
• Liot Deij uit Voorthuizen
• Youssra Lakrik uit Barneveld 
• Sanne Meeuwissen uit Ede
• Felix Rebel uit Barneveld

Nieuwe deelnemer
• Lennard ten Broeke uit Kootwijkerbroek
• Liot Dey uit Voorthuizen

Stageplaats voor deelnemers
• Bettink Service Team in Barneveld
• BijdeHandjes in Kootwijkerbroek
• Gerlinda Huiberts in Lunteren

Individuele thuisbegeleiding
• Sanne van Doornik

Vrijwillig(st)ers
• Piet Hein Both uit Barneveld
• Deline Kastermans uit Barneveld
• Johanna de Waard uit Barneveld
• Daniel Stolker uit Voorthuizen

Deelnemende stagiaires
• Julia de Jong uit Barneveld
• Bettine van den Top uit Kootwijkerbroek

Begeleidende stagiaires
• Carola Brand uit Lunteren, zij volgt
VMBO Zorg en Welzijn
• Anne Davelaar uit Barneveld en 
• Gerlinda Wagtho uit Kootwijkerbroek, zij
volgen beide de opleiding Begeleider
Gehandicaptenzorg
• Niki Doornenbal uit De Glind volgt
opleiding Begeleider Specifieke
Doelgroepen
• Denise van Essen uit Voorthuizen volgt
opleiding Bewegingsagoog
• Talitha van de Hee uit Kootwijkerbroek en
• Nilhan Soykan uit Barneveld, zij volgen
beiden de opleiding Medewerker
maatschappelijke zorg
• Lisanne Sukkel uit Ederveen volgt
opleiding Sport en bewegen
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... Gerie Ruiter 60 
jaar is geworden? 

... zij een speciale 
dag aangeboden 
heeft gekregen? 

... wij de afgelopen 
periode twee keer
op kraambezoek 
zijn geweest?

... wij bij Marleen 
baby Evi hebben bewonderd?

... wij bij Amanda baby Duke mochten 
bewonderen?

... wij binnenkort op kraambezoek 
hopen te gaan bij Linda van Dijk en 
baby Nathanaël.

... alle baby’tjes heel erg lief zijn?

... het elke weer bijzonder is om nieuw
leven te mogen aanschouwen? 

... alle kindjes het speciale 
RuiterStoeltje hebben gekregen?

... wij moeders, vaders en kindjes heel 
veel geluk en voorspoed toewensen? 

... wij komende zomer ons tienjarig 
bestaan gaan vieren?

... wij u en jullie graag vragen om 30 
juni 2018 vrij te houden?

... wij nog niet gaan vertellen wat wij 
dan gaan doen?

... het wel heel leuk gaat worden?

... in de volgende RuiterNieuws een 
foto komt van de rolstoel auto. 
De aanschaf is mede mogelijk 
gemaakt door Stichting 
Gehandicaptenvervoer Barneveld.

IT Security Scan

Tegenwoordig hoor je veel over
veiligheid en onveiligheid op In-
ternet, bijvoorbeeld over hackers.
Als je niet oppast, kunnen allerlei
mensen zomaar bij de gegevens
komen die op je computer staan.
Dat is niet eenvoudig te begrijpen.
Als iemand met zijn vingers in jouw
portemonnee zit of in jouw tas, dan
zou je dat nog kunnen zien en
boos reageren. Via Internet gaat
het bijna onopgemerkt. En als er
iets is wat je niet wilt, dan is dat dat
al de gegevens op straat komen te
liggen.

Als organisatie moet RuiterActief
ook zorgen voor veiligheid via de
computers. Daarom is het systeem
doorgelicht om te kijken of het he-
lemaal veilig is, dat heet een scan.
Niet dat er nu problemen zijn,
maar die willen wij juist voorko-
men. Te vaak immers lees je in de
krant dat er opeens lijsten gevon-
den zijn met persoonlijke en pri-
vacy gevoelige gegevens.

De medewerkers hebben een ge-
degen voorlichting gekregen, hoe
zij veilig met computers en gege-
vens om kunnen gaan. Veel weten
wij al: geen onbekende mailtjes
openen en niet zomaar een usb
stick in je computer stoppen. Maar
het is goed om daar samen nog
eens heel serieus naar te kijken. 

Wist u dat...

Ilse van Drie interviewt chauffeur Ruud Koeslag:
“Ik vind alles leuk aan dit werk!”

“Een half jaar geleden kwam Hugo van de Blom mij vragen of ik vrijwillig chauffeur
wilde worden. Hij dacht vast dat ik niks te doen had, want ik ben gepensioneerd.
Ik kende RuiterActief niet, maar ik zei direct ‘ja’. Het leek me leuk. Ik heb altijd in
de schoenen gezeten, iets heel anders. Ik heb bijvoorbeeld mede gewerkt aan de
opzet van de Bristol winkels.”

Aan het woord is Ruud Koeslag, één van onze enthousiaste chauffeurs. Hij is 47 jaar
getrouwd en heeft drie kinderen en een vrouw. En hij heeft ook al negen kleinkin-
deren. Ruud rijdt één ochtend en twee middagen in onze bus. “Ik vind het leuk en
dankbaar werk! Er zijn verschillende mensen en iedereen heeft zijn eigen speciali-
teit. Het zijn mooie auto’s waar we mee rijden. Ik ga altijd met plezier er naar toe.
Mijn vrouw is trots op mij dat ik dit doe. Het is echt een leuke tak van vrijwilligers-
werk. Ik ga altijd weer fluitend naar huis.”

Ruud moet verschillende dingen doen. “De
deelnemers verzamelen, deelnemers bijtijds
ophalen, deelnemers in de bus, riemen vast
en controleren. Ik rij niet alleen van A naar
B, maar kijk altijd om mij heen. Ik zie veel
mooie dingen. Laatst zag ik mooie alpaca’s
op een rijtje staan, hier moest ik hard om la-
chen. Ik rij graag! Ik heb het even moeten
leren en in het begin ging ik met Hugo van
de Blom mee. Hij legde mij alles uit, waar ik
moest stoppen enzo. Ook werken wij samen door er voor te zorgen dat de deel-
nemers bij aankomst worden overgedragen aan de begeleiders. Ik vind alles leuk
aan dit werk. Daarnaast heb ik weinig vrije tijd want ik doe veel met de kleinkin-
deren thuis.”

Soms maak je bijzondere dingen mee onderweg. “Ik heb gelukkig geen verve-
lende dingen meegemaakt”. Het leukste wat ik heb meegemaakt was met Martijn.
Ik reed met collega Peter mee, één van de eerste keren. Als de chauffeur rechtsaf
moest zei Martijn: ‘Linksaf!” En als de chauffeur dan linksaf moest zei Martijn:
‘Rechtsaf!’ Dit was heel grappig. Een heel mooi moment vond ik dat ik voor Hen-
rianne de deur open wilde doen, maar dat zij dit zelf kon vanaf haar rolstoel. Dit
vond ik heel bijzonder. Verder zijn alle deelnemers vrolijk en leuk en voel ik me
heel erg thuis hier bij RuiterActief.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: info@tr-care.nl 

T: 085 485 83 90 

Badkamer aanpassen? Wij helpen u graag met 
praktische oplossingen voor uw persoonlijke situatie. 
Bekijk onze website www.tr-care.nl.  
 



Een werkplaats op De Gruttohoeve voor
Muhamed Kado

Muhamed Kado komt uit Syrië. Daar
werkte hij altijd bij zijn vader die een echte
fietsen- en brommervakman was. Hij
droomt ervan ooit zijn eigen zaak te heb-
ben voor fietsen en brommers. Daarom
vindt hij zijn werk bij RuiterWerkt ook leuk:
fietsen poetsen uit het depot. Teunis zag
met hoeveel liefde hij dat deed en vroeg
hoe dat kwam. Toen kwam zijn vakman-
schap opeens naar voren. Op een dag

kwam Teunis met een antiek brommertje, dat binnen no time in duizend stukjes
op de vloer van de schuur op De Gruttohoeve lag. Die schuur is nu het speciale
werkplaatsje van Muhamed. Teunis had niet verwacht dat het nog goed zou
komen, maar aan het eind van de dag hoorde hij pruttelende geluiden uit het
schuurtje komen. De brommer deed het weer! Muhamed wist dat hij het kon en
zijn ogen straalden. Want wat geniet hij van datgene te kunnen doen, waar hij
heel goed in is. Hij is een echte vakman en maakt elke brommer of fiets weer als
nieuw. Dit is een Sparta, die zie je niet in Syrië, maar de techniek is hetzelfde. “Ik
ben meteen na de lagere school bij mijn vader gaan werken, daar heb ik alles van
geleerd. Toen wij naar Nederland zijn gegaan, was het even zoeken. Ik wil graag
werken en ik wist niet dat ik hier op de Gruttohoeve ook techniek kon doen. Nu
heb ik bijna mijn eigen werkplaats hier. Ik werk ook bij het FietsPoint, bij het sta-
tion Barneveld Centrum. Als mensen dan een lekke band hebben of hun licht
doet het niet, dan repareren wij dat meteen. Zo kunnen mensen toch veilig over
straat. Deze brommer is natuurlijk wel extra leuk, hier kan ik me helemaal op uit-
leven. Als deze klaar is, begin ik aan de volgende. Daar hebben wij er twee van
en daar maak ik samen één goede brommer van. Deze Sparta is weer als nieuw,
alles is geverfd. Ik hoop dat ik na mijn inburgeringscursus bij een brommerzaak
mag gaan werken. En later wil ik het liefst hier een eigen zaak op zetten. Want ik
denk dat ik hier wel blijf wonen. Barneveld is mooi en een goede plek voor mijn
vier kinderen. In Syrië zijn nog zoveel problemen, dat doet verdriet als ik daaraan
denk. Maar hier bouw ik ons leven weer op.”

Nieuwe bakwagen
voor RuiterWerkt

Wij verkeren in de gelukkige omstan-
digheid dat wij veel werk mogen uit-
voeren voor bedrijven. Zoveel zelfs,
dat het handig is om een eigen bak-
wagen te hebben, waarmee wij de
aan- en afvoer in eigen hand kunnen

houden. Het is fijn als wij zelf het ma-
teriaal op kunnen halen, dat is een
mooie extra service. En het is handig
omdat wij zo snel en gemakkelijk de
kant- en klare goederen kunnen laden
en weg kunnen brengen op het mo-
ment dat het nodig is. Meer flexibili-
teit dus. 

Welkom!
Een hartelijk welkom voor de heer
en mevrouw Al Said op de zorg-
boerderij en voor Muhamed Kado
de fietsenvakman. 

Nieuwe medewerk(st)ers Ruiter-
Werkt
• Jos Giesbers
• Addy Kraai
• Hans de Regt  
• Debbie Jansen
• Martijn van Harten  
• Dylan Rong
• Rini Bos
• Evelien van ‘t Hof
• Frits van Kampen

Nieuwe stagiaires
• Djordy van der Graaf
• Myrthe Smeeds   

Nieuwe vrijwilliger
• Naima Nour 

Demi Gol: Manager bedrijfsvoering en public
affairs 

In het vorige nummer hebben we het al aangekondigd, Demi Gol maakt promo-
tie. Ze kwam zeven jaar geleden bij ons als stagiaire en was toen 15 jaar. Maar ze
voelde zich zo thuis dat ze is gebleven. “Ik kwam van De Meerwaarde waar ik GT
niveau studeerde. Daarna ben ik naar Landstede gegaan om Medewerker Maat-
schappelijke Zorg, ook op niveau 4, te studeren. Deze opleiding heb ik versneld
afgerond. Toen ik mijn diploma heb behaald ben ik hier gaan werken als bege-
leider.” Ondertussen studeerde Demi Bachelor Management in Zorg en Dienst-
verlening aan de HAN in Nijmegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). “Van
lieverlee kreeg ik er meer taken bij en ben ik nu nog coördinator. In februari 2019
is mijn management studie afgerond.” 
Hoe jong ze ook nog is, 22 maar, ze weet precies wat ze wil en waar ze goed in
is. “Ik vind werken met mensen leuk en ik houd van plannen en netwerken. Dat
heb je nodig bij RuiterWerkt. Wil je het beste voor de medewerkers, dan is het
belangrijk om goed te kunnen managen. Hier kan ik zo’n mooie combinatie
maken van zorg en zakelijk. Het is echt mensenwerk maar ondertussen lever je
met elkaar ook een mooie prestatie. Ik geniet er van om een bijdrage te leveren
aan de doelstelling van RuiterWerkt.
Demi is van de praktische kant. “Ik heb heel veel doelen. Daarmee geef ik han-
den en voeten aan het idealisme hier. Straks is Demi officieel het gezicht van
RuiterWerkt. RuiterWerkt is volop in beweging en probeert voor iedereen pas-
send werk op maat te bieden. 



Muziek maken is een vorm van taal,
waarbij iemand met een verstandelijke
beperking kan uitdrukken wat hij of zij
voelt of denkt”.

Wie kent een goede chauffeur?

Wij zijn heel blij met onze trouwe ‘vrijwillige’ chauffeurs. De chauffeur zijn nodig om
onze deelnemers van en naar huis te rijden. Iedereen wil immers graag op tijd
komen en dat kan dankzij onze chauffeurs. 
Maar eerlijk gezegd zijn wij nog op zoek naar zeker twee chauffeurs. Misschien
weet één van de lezers wel iemand die het leuk zou vinden. In het stukje dat Ilse
van Drie schrijft, over Ruud Koeslag, die al chauffeur is, leest u meer. Een goede
chauffeur vindt het leuk om met onze deelnemers te werken, is op tijd bij de bus
en houdt zich aan het rooster. Het hoeft ook niet elke dag, met één rit in de week
zijn wij al heel blij! Heeft u meer informatie nodig of wilt u zich aanmelden, neem
dan contact met ons op info@ruiteractief.nl of 0342-423880.
Juist met een groter team kunnen wij inspelen op de
wensen van de individuele chauffeur. 

Contactgegevens

RuiterActief
RuiterWerkt

Directeur RuiterActief
Dhr. T. Ruiter 

Locatie Barneveld
Van Zuijlen van Nieveltlaan 54

0342 - 423880
info@ruiteractief.nl
www.ruiteractief.nl

Directeur RuiterWerkt
Dhr. T. Ruiter

info@ruiterwerkt.nl
www.ruiterwerkt.nl

Zorgboerderij “De Gruttohoeve”
Gruttoweg 20
3776 PZ Stroe

Station Barneveld Noord
Stationsweg 187

3771 VG Barneveld

Centaal Station Barneveld
Stationsplein 4

3771 ES Barneveld

Raad van Advies
Dhr. H. Morren
Mr. M. Rebel

Adviserend arts
Dr. J. Porte

Teksten RuiterNieuws
Judith v.d. Wildenberg
Tekstproductie en

communicatieprojecten
Tel. 0342 - 490508
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Het praatje van Teunis
U ziet op deze RuiterNieuws een geel memootje zitten.
Weet u nog dat dat eerst de naam was van RuiterNieuws?
Het Memootje, omdat ik vaak met gele briefjes werkte. Dat
doe ik nog steeds graag en nu voeg ik op deze wijze een memootje toe, omdat
wij op 30 juni 2018 feest hebben. Wat wij precies gaan doen staat er nog niet op,
dat houden we ook nog even voor ons. Ik wil u allemaal vragen om die dag vrij
te houden, want wij gaan er een feestelijke dag van maken waarin u zeker leuke
en mooie dingen kunt meemaken. Waarom wij dat doen? Wij bestaan dan TIEN
jaar. TIEN jaar! Ik kan het bijna niet geloven, maar het is wel een moment, een mo-
ment welke wij allemaal verdienen, om er goed bij stil te staan. Dus niet verge-
ten en wel noteren: 30 juni 2018 feest bij RuiterActief. 

De naam van Het Memootje is veranderd in RuiterNieuws. Dat klinkt officiëler,
zakelijker, meer professioneel. Dat zijn wij ook geworden, elke dag meer. En toch
is de sfeer hetzelfde gebleven: gemoedelijk, huiselijk, prettig en vriendelijk. Dat
lezen wij terug in het klanttevredenheidsonderzoek en dat horen wij ook
regelmatig. Natuurlijk zijn wij allemaal mensen en is er wel eens wat, maar dat
proberen wij ook op te lossen. Het gaat om de basis, een basis waar iedereen zich
op zijn gemak kan voelen en zichzelf mag zijn. 

Leuk nieuws: Demi wordt officieel manager bedrijfsvoering en public affairs. Een
mond vol, maar zij wordt het gezicht van RuiterWerkt. Dat is voor mij heel fijn, nu
kan ik me meer richten op het strategisch niveau, om lijnen uit te zetten naar de
toekomst. Waar staan wij over vijf jaar bijvoorbeeld? Daar moeten wij wel naar
kijken. Het klopt ook helemaal: ik ben meer de denker en dromer, Demi is heel
praktisch en een echte manager. Bovendien is zij heel leergierig, denkt in kansen
en gaat voor resultaat. Wij zijn er blij mee.

Er is nog meer nieuws op het gebied van onze medewerkers: Margaret van Dijk-
huizen wordt directiesecretaresse. Voorheen werkte Margaret als groepsbegelei-
der. Zij kent onze organisatie en deelnemers al goed. Ze neemt daarmee een
aantal taken over van Marleen Berg. Margaret heeft Marleen vervangen tijdens
haar zwangerschapverlof. Marleen werkte eerst vier dagen en komt nu voor twee
dagen terug. In die twee dagen blijft zij verantwoordelijk als manager kwaliteit en
procesbeheer.

Terwijl ik dit schrijf is het een regenachtige dag en kan ik me niet voorstellen dat
het binnenkort alweer het feest van het Licht is: Kerst, waarin wij vieren dat Jezus

geboren werd. Ook ons werk is geïnspireerd door Zijn
leven en Zijn denken en wij voelen ons in alles door Hem
gesterkt. Met die gedachte wil ik, mede namens Gerie, een
ieder een bijzondere Kerst en een goed uiteinde
toewensen. Ik hoop dat voor iedereen het nieuwe jaar
goed zal beginnen en dat wij met elkaar, ieder op zijn
eigen manier, geluk en gezondheid mogen vinden in 2018.

Teunis Ruiter

30 juni 2018:
Tienjarig jubileum 

RuiterActief
Locatie: 

Zorgboerderij
de Gruttohoeve


