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Een gedeelde Roos voor de categorie vrijwilligers
Deze Roos gaat dit jaar naar

Cobi en André Klein Zandvoort

In de weging van de kandidaten kon de jury niet tot een eenduidig oordeel komen. Er bleven
twee geschikte kandidaten over. Beide initiatieven zijn bijzonder maar heel verschillend. De
jury heeft besloten om de prijs aan beide kandidaten toe te kennen. Omdat dit jaar door het
ontbreken van kandidaten geen prijs wordt toegekend in de categorie Jeugd professionals
hoeft het bedrag niet te worden gedeeld.
De gedeelde prijs gaat dit jaar naar mensen die zich al drie jaar met ongelofelijk veel liefde,
geduld en betrokkenheid inzetten voor zes bewoners van de zorgappartementen in Raalte. Zij
bieden op een unieke wijze dagbesteding voor deze groep patiënten die nergens anders een
plek kunnen krijgen vanwege hun (psychiatrische) beperkingen. In hun boerderij ‘Hof van
Eden’ ontvangen Cobi en André 2 x per week, 3 patiënten in hun woonkeuken. Hier pakken
zij dagelijkse activiteiten op zoals helpen met de afwas, aardappels schillen, of samen een
appeltaart bakken. Daarnaast kijken zij wat de betrokkene kan en wil op dat moment,
bijvoorbeeld schilderen, muziek maken of even bezig zijn in de tuin.
De kracht van Cobi en André is dat zij haarfijn weten aan te sluiten bij de wensen en
behoeftes van deze moeilijk te bereiken patiënten.
Het vraagt veel van hen maar zij doen dit met een inzet en bevlogenheid die veel respect
afdwingt.
Cobi en André hebben geen beroepsmatige achtergrond maar komen, als we goed
geïnformeerd zijn, uit de bloemenhandel. Naast het aanbieden van de dagbesteding komen ze
al een aantal jaren als vrijwilliger op de afdeling in Raalte om 1 keer per week koffie te
drinken en om met 1 patiënt (die geen netwerk heeft) een wandeling te maken.

