
Wij kunnen alle hulp gebruiken. Wilt u doneren of ons op een andere manier helpen, ga naar de website  

www. vriendenvannieuwunicm.nl of stuur een e-mail naar: vriendenvan@nieuwunicum.nl

Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd. We hebben 

een mooie nieuwe website en ook deze nieuwsbrief is  

na ruim 10 jaar in een geheel nieuw jasje gestoken.  

Sinds april vertegenwoordigen Annet de Jager en  

Willemijn van den Bos samen onze vriendenstichting.  

Elke woensdag zijn we op ons nieuwe kantoor aanwezig 

om de vele wensen van onze bewoners te vervullen.  

We zijn te vinden op de gang naar het Fazantenhof,  

tegenover de pedicure, in ruimte 1034. U kunt ons  

makkelijk bereiken via vriendenvan@nieuwunicum.nl 

Nieuwe website, 
nieuwsbrief, kantoor

In de vorige nieuwsbrief 

vertelden wij u over de aanschaf 

van een koppelbed. Het bed 

maakt mogelijk dat geliefden en 

kinderen van bewoners bij hen 

kunnen logeren. Het bed werd 

feestelijk gepresenteerd op de 

dag van de liefde, Valentijndag! 

Bewoners en bezoekers konden 

het bed, geheel in stijl opgemaakt 

bewonderen op de Brinck.

Koppelbed 

Zondag 15 mei organiseerde Rotary Bloemendaal een benefietconcert, om geld 

in te zamelen voor een belevingstuin voor de bewoners van woongemeenschap 

De Ark in Haarlem. Vier bewoners van Nieuw Unicum ontvingen een uitnodiging 

om dit evenement bij te wonen. Ze hebben erg genoten van de muziek van de 

band van Bastiaan Ragas, het zonnige weer en de gastvrije ontvangst van de 

Rotary. Veel dank hiervoor! 

Zonnig openluchtconcert

BESTUUR:  
Arnoud Ongerboer de Visser,
Connie Broers-Tanis, Pieter de Boer, 
Dick Wong Chung

COMITÉ VAN AANBEVELING:
Dieuwertje Blok, 
Boudewijn de Groot, Jan Lammers, 
Alexander Rinnooy Kan

Willemijn en Annet

Een enthousiast publiek juicht de band toe
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In onze werkplaats, één van de dagbestedingslocaties in Nieuw Unicum heeft een aantal 

bewoners een nieuwe houten waakbox gemaakt. De waakbox is betaald uit een schenking 

aan de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum en stevig genoeg om op te zitten. Met de spullen 

in deze box worden naasten van een bewoner die binnenkort komt te overlijden, ondersteund 

tijdens hun waak. In deze box bevinden zich uiteenlopende zaken, zoals tijdschriften en een 

puzzelboekje, diverse boeken uit verschillende tradities, kaartjes om in gesprek te gaan of 

te mijmeren over herinneringen, sfeerlichtjes, een aromaverspreider met olie, een bluetooth 

boxje zodat via de telefoon muziek afgespeeld kan worden, schrijfwaren, een warm dekentje, 

tandenborstel/tandpasta, handcrème, zakdoekjes en snacks. 

Nieuwe waakbox gemaakt 
door Werkplaats

Onze cateringmedewerker Renzo gaat de Nijmeegse 

Vierdaagse lopen en hoopt daarbij zoveel mogelijk 

geld op te halen voor onze vriendenstichting. Hij gaat 

elke dag 50 kilometer lopen en u kunt hem sponsoren 

voor elke kilometer die hij aflegt. Het geld komt ten 

goede aan de aanschaf van drie Virtual Reality brillen, 

die bij dagbesteding worden ingezet om bewoners 

contact te laten maken met de buitenwereld, voor 

afleiding en ontspanning, samen herinneringen op te 

halen en spelenderwijs te bewegen. Hier vindt u zijn 

actiepagina: https://www.devierdaagsesponsorloop.

nl/actie/renzo-ruijs 

Renzo, namens de bewoners willen we je enorm 

bedanken voor je grote inzet! Heel veel succes 

dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 juli! 

Renzo Ruijs loopt 
4daagse voor ons

7 maart jl. bezochten Henk en Frans van het Patrijzenhof 

Rotterdam om de voetballers van Feyenoord tegen FC 

Partizan te zien strijden om een plek in de kwartfinale 

van de Europa Conference League. We ontvingen een 

enthousiast verslag: ”De Kuip is een echt voetbal- 

stadion. Buiten zou je het wellicht grimmig kunnen 

noemen met de ME-busjes en bijbehorende politie 

te paard. Maar eenmaal binnen waren we om! Wat 

een goede sfeer heerste er in het stadion. Het enorme 

Wij-gevoel door de liederen die er gezongen werden, de 

spanning voor de wedstrijd die aanstaande was en de 

immense menigte, voor het eerst weer na afschaffing 

van de Corona maatregelen. De Kuip barstte uit zijn 

voegen. Samen met het legioen van Feyenoord en hun 

supporters kon de avond niet meer stuk. De terugreis 

verliep soepel. Na een stevig potje voetbal te hebben 

gezien arriveerden we om 1 uur ‘s nachts moe maar  

voldaan in Zandvoort.” Onze vriendenstichting heeft 

met veel plezier de toegangstickets betaald. 

Bezoek aan Feyenoord

Onze bewoners gingen helemaal op in de wedstrijd

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/VriendenvanNieuwUnicum



“Ik heb het voordeel dat ik positief 
ben en de dingen snel accepteer”

Een portret van bewoner Kasper Jonker (1977)

Kasper is geboren in Alphen aan de Rijn en getogen in 

Amstelveen, waar hij van zijn achtste tot zijn 32ste woont.  

Zijn vader heeft een transportbedrijf in Zoeterwoude en een 

haven voor plezierjachten in Kortenhoef. Zijn moeder is 

kleuterjuf. Hij heeft één zus, zij is 2 jaar ouder.

Kaspers jeugd verloopt vrij zorgeloos. Voetbal is echt zijn 

ding, en daarnaast pakt hij vanaf 11 jaar tennissen op. Na de 

basisschool gaat hij naar het Hermann Wesselink College in 

Amstelveen, waar hij na zes jaar zijn diploma ontvangt. 

Kasper is ambitieus en wil op 

niveau tennissen. Zijn tennisclub 

laat hem niet toe bij de selectie 

omdat ze problemen zien in zijn 

motoriek (zijn huppel is niet goed). 

Kasper is verbaasd, hij neemt dat 

zelf niet waar. 

Na het VWO studeert hij twee 

maanden bedrijfskunde in 

Rotterdam. Hij komt daar heel snel 

van terug, met 1200 man in een 

collegezaal is hem net teveel. Een 

studie HEAO BE (bedrijfseconomie)

volgt plus nog twee jaar VU 

Bedrijfseconomie. Hij werkt 

gedurende een aantal jaar bij 

diverse bedrijven als financieel 

interim. Hij ziet veel bedrijven en 

reist ook veel. Na zijn vaste dienst-

verbanden werkt hij nog een 

periode als ZZP’er.

In 2007, hij is dan 30, merkt hij dat hij bij tennis niet meer 

goed kan serveren. De bal ziet hij aan alle kanten, behalve 

de goede. Er wordt een CT gemaakt, maar de artsen kunnen 

niks vinden. In 2010 heeft hij dezelfde visieklachten maar ziet 

opeens de kilometerteller in zijn auto dubbel. Hij denkt ‘’hee, 

dit is niet goed’’ en gaat terug naar huis. Dit keer wordt er 

een MRI-scan gemaakt. Kasper krijgt van zijn behandelend 

neuroloog de diagnose MS plus een boek over euthanasie. 

Ook oppert hij dat Kasper insuline kan gaan gebruiken, maar 

hij weet niet of het helpt. Kasper weet op dat moment nog 

niets over de ziekte en besluit een oudklasgenote, die arts is, 

te bellen. Zij zegt: ‘doe maar, dat kan geen kwaad’. Maar het 

doet niks voor hem. 

Hij gaat nog anderhalf jaar in vaste dienst als hij in 2015 

ontslagen wordt vanwege MS (op advies van HR). Zelf heeft 

hij het idee dat hij nog prima kan werken. Een nieuw leven 

breekt aan: 3x in de week fysio, vrijwilligerswerk (voor 

organisatie Onbeperkt aan de slag voor mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt). Met autorijden is hij twee jaar 

geleden gestopt. Omdat hij zijn rijbewijs moest verlengen 

heeft hij dat laten verlopen, ook uit bescherming naar zijn 

kinderen, die nu 4 en 8 zijn.

Nieuw Unicum leert hij kennen als 

hij met zijn scooter op weg is naar 

het strand van Zandvoort. 

In oktober 2018 verblijft hij twee 

weken op het Reigershof (verblijf 

tijdelijk) en daarna nog 16 keer. 

Vaste bewoners vertellen hem 

dat het bij de Reigers anders is 

dan de andere vaste afdelingen. 

Hij gaat koffie drinken op alle af-

delingen om wat meer feeling 

te krijgen. 

Zijn kinderen vinden het heel 

moeilijk dat hun vader in Nieuw 

Unicum woont. Daarom gaat de 

opnamecoördinator zijn dochter 

rondleiden om haar te laten zien 

wat Nieuw Unicum voor Kasper 

doet. Daar kijkt ze erg naar uit. 

Op de dinsdag komt zijn vader 

hem ophalen en zijn moeder haalt 

zijn kinderen van de BSO. Ze eten dan samen bij zijn ouders 

thuis. Zijn ex-schoonouders passen op woensdag op zijn 

kinderen en komen dan vaak koffie drinken bij Kasper. Dan 

nemen ze de kinderen mee. 

De moeder van zijn kinderen heeft een nieuwe relatie met 

iemand in Haarlem. Als de kinderen daar op zaterdag 

sporten kan hij naar ze fietsen om ze aan te moedigen, daar 

hoopt Kasper op.

Kasper heeft nog wel een wens. Hij hoopt met zijn 

medebewoners vrijdagavond een wekelijkse vrijmiborrel te 

mogen nuttigen. Maar met één keer per maand zou hij ook 

al heel blij zijn.

Kasper Jonker
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Maandelijks organiseert dagbesteding een concert op

de Brinck, dankzij een gift van het Nationaal MS Fonds. 

Dit inititatief wordt zeer gewaardeerd door de bewoners. 

Voor bijzondere concerten doet dagbesteding 

bovendien een beroep op financiële ondersteuning 

van Stichting Vrienden. Zo werd het concert van pianist 

Lodewijk Crommelin mogelijk gemaakt dankzij onder-

steuning van onze vriendenstichting, omdat hij een 

vleugel en een historische piano meenam. Lodewijk 

speelde onder meer stukken van Chopin, Schumann en 

Piazzolla.

We zijn heel blij dat we weer veel aanvragen ontvangen voor 

een vergoeding voor vervoer, zodat onze bewoners er een 

dagje op uit kunnen gaan. En nóg blijer worden we van alle 

vrolijke foto’s die we na afloop zien. Wat vindt u van deze 

foto? Bewoners van het Zwaluwenhof gingen op bezoek bij 

de Alpaca’s en smulden van een unieke high tea tussen deze 

wollige dieren.

Op een zonnige dag in april bracht Erik de Ruijter 

spontaan een bezoek aan de hoofdlocatie van Nieuw 

Unicum, om de bewoners te verrassen met vrolijke 

draaiorgelmuziek. Dank je wel Erik! Fijn dat je regel-

matig muziek komt draaien.

Spontaan bezoek van 
de orgeldraaier 

COLOFONCOLOFON
Pianoconcert op de 
Brinck

Hofuitjes

Elk jaar maken we een rondje langs alle afdelingen en 

nevenlocaties van Nieuw Unicum. We vragen aan onze 

collega’s waar we onze bewoners blij mee kunnen  

maken. De zorgverleners op het  

Fazantenhof kwamen met een heerlijk 

ruikende wens: een geurset op de gang 

van hun hof. Als de bewoners hun  

kamer verlaten ruikt de gang heerlijk 

naar zoete sinaasappel en cederhout. 

Voor een positief begin van de dag! 

Rituals op Fazantenhof
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