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VERHAAL VAN PIETER EN ELSJE
Achter Stichting Bisonder Gewoon staan twee
enthousiaste, hardwerkende mensen: Elsje en
Pieter Boone.
Samen hebben zij een gezin met vier kinderen
en zij zijn opgegroeid in de Flevopolder.
Naast hun drukke gezin van vier kinderen, zijn zij
in contact gekomen met pleegzorg.
Pieter en Elsje stonden open voor het verzorgen
van pleegzorg aan kinderen die een geborgen
en veilig thuis nodig hadden.
Zij hebben verschillende kinderen mogen
opvangen en een veilig thuis mogen bieden.
Het verzorgen van verschillende kinderen heeft
hen doen beseffen hoe belangrijk het is, om in
de maatschappij een plekje te hebben waarin
je je veilig voelt en “mee mag doen”.
Vanuit daar is het idee ontstaan om een
Stichting in het leven te roepen.
Het doel is om mensen een werkplek te geven
waarin zij zich kunnen ontwikkelen, ieder op zijn
eigen manier en tempo.
Pieter en Elsje zijn begonnen met het maken van
een plan en hebben dit uiteindelijk binnen hun
Stichting Bisonder Gewoon gerealiseerd tot de
eerste locatie Posthuus Kampen.
Binnen het Posthuus vindt Pieter het leuk om de
bedrijfsvoering uit te zetten en hij doet dit met
veel enthousiasme. Elsje verzorgt naailessen op
de creatieve zolder en leert daar een paar
dames het werken op de naaimachine.
Wanneer zij beide niet in het Posthuus zijn en
geen andere verplichtingen hebben, vinden ze
het fijn om dagjes uit te gaan met hun inmiddels
4 kleinkinderen.

“Het is zó
belangrijk om
een plekje
binnen onze
maatschappij
te hebben, je
veilig te voelen
en mee te
kunnen doen.”
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Nieuws locatie Posthuus Kampen

GOLDEN AWARD
20 Januari j.l. mochten wij als
personeel van Stichting
Bisonder Gewoon, locatie
Posthuus Kampen, onze
Golden Award in ontvangst
nemen! We zijn uitgeroepen
tot beste lunchroom /
broodjeszaak van Kampen,
met de meeste stemmen én
de hoogte waardering van
onze gasten! Wij zijn
ontzettend blij en trots op
wat we hebben behaald,
samen met onze
medewerkers!

Tevreden??
Binnen Stichting Bisonder
Gewoon nemen wij elk jaar
een
cliënttevredenheidsonderzoek
af. Dit onderzoek wordt
afgenomen bij iedere
medewerker die op dat
moment bij ons ‘in-zorg’ is. Via
dit onderzoek kan en mag de
medewerker duidelijk
aangeven wat hij/zij prettig of
juist niet prettig vindt aan het
werken binnen het Posthuus.

Deze informatie is voor ons als Stichting heel erg belangrijk om zo de kwaliteit van zorg hoog
te houden en dicht bij de medewerkers te blijven staan. Vorig jaar beoordeelden onze
medewerkers ons met een 8,1 gemiddeld. Iets om heel erg trots op te zijn met elkaar! En met
de aangegeven verbeterpunten zijn we afgelopen jaar aan de slag gegaan! In de
volgende nieuwsbrief lezen jullie of wij dit cijfer hebben weten vast te houden!
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“Sluiting
betekent
een leeg
Posthuus, en
dat voelt
vreemd…”

Sluiting vanwege
het Corona virus
Helaas moesten wij vanaf 16 maart ook
onze deuren sluiten vanwege het Corona
virus. De dagbesteding kon nog even met
een kleine aanpassing doorgaan, maar
helaas vonden wij dit ook niet langer
verantwoord. Dat betekent een leeg
Posthuus, en dat is vreemd.. Zowel voor
ons als voor onze medewerkers!
Gelukkig zijn we creatief! En door die
creativiteit hoeven wij onze medewerkers
niet in de steek te laten. Inmiddels zijn wij
begonnen met het online delen van tips
tegen verveling, om een dagindeling te
hebben en je zo toch nuttig te kunnen
voelen. Daarnaast onderhouden onze
persoonlijk begeleiders nauw contact
met de medewerkers, zo zouden wij hen
niet uit het oog verliezen!

Wij vertellen graag!
Wij van Stichting Bisonder Gewoon houden u graag op de hoogte van alles wat wij doen. We
willen u graag iedere drie maanden op de hoogte brengen van wat er binnen onze stichting
leeft en wat er zich op onze locatie afspeelt.
Via onze Facebook en Instagram pagina laten wij ook per week en soms per dag zien wat wij
doen en welke acties we hebben op bepaalde locaties.
Inmiddels hebben wij ook een LinkedIn bedrijfspagina voor onze Stichting aangemaakt. Hierop
zijn wij vinden voor onze zakelijke relaties voor nieuws vanuit de Stichting en eventuele
vacatures.
Mocht u geen belang hebben bij het ontvangen van onze nieuwsbrief, kunt u dit laten weten
via info@bisondergewoon.nl

