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Vijftig tinten Doof

Wat betekent het om Doof te zijn? Een lastige vraag. 
Wij vroegen het aan vijftig dove mensen die in De 
Gelderhorst wonen, er een zelfstandige woning  
hebben of er werken. Sommigen reageerden een 
beetje verbaasd. ‘Nou, gewoon. Ik ben het gewend’, 
zei de één. ‘Waarom zou ik horend willen zijn’,  
antwoordde een ander. Een dove medewerker  
noemde haar eigen naam en verklaarde: ‘Dat ben ik’.
Buiten de Dovengemeenschap en De Gelderhorst 
voelen veel Doven zich doof. Het contact met  
horenden is vaak lastig, ze voelen zich niet  
gelijkwaardig en krijgen al snel het stempel: doof.
Binnen De Gelderhorst is dat anders. Hier krijgen  
Doven een naam. Hun doofheid doet er niet meer 
toe en hoort ‘gewoon’ bij ze. Dovencultuur,  
gebarentaal en gelijkwaardigheid zijn voor ons heel 
belangrijk. Alleen dan kunnen Doven zichzelf zijn.
Maak kennis in dit jaarverslag met vijftig mooie,  
dove mensen. Ieder met een eigen kleur.
Vijftig tinten Doof.

Jan Tempelaar,
Bestuurder De Gelderhorst



Jennie Navest - Fens (68) 
‘Het maakt mij niet uit of ik  
met horenden of doven omga’

Leentje Bruining - Van der Palm (86) 
‘Als je samen met doven bent, is het gezellig’

Albert Bouma (60) 
‘Beperking	in	communicatie,	maar	 

ook	nieuwe	vormen	van	communicatie’

Joke Bijlsma (66) 
‘Doven vormen een hechte groep.  

Soms is het moeilijk om daar tussen te komen’



Joke Coenen (81) 
‘Ik had graag de kroning op  

televisie willen zien en horen’

Hans Dirksen (69) 
‘Veel doven kennen elkaar van vroeger’

Marlies Brokking (18) 
‘Als je met doven onder elkaar bent,  
begrijp je elkaar beter omdat je gebaren 
kunt gebruiken’

Beatrice Blankestijn (46) 
‘In gezelschap met horenden is het voor 
slechthorenden moeilijk. Hier kan ik de  

mensen beter begrijpen’



Annemarie Brits (35) 
‘Bij doven voel ik mij gelijkwaardiger’

Jozef Heijnens (63) 
‘Doven maken leuke grappen’

Elly Muller - Engelsman (71) 
‘Met doven onder elkaar  
ben je niet eenzaam’



Ferdi Groot (80) 
‘Als	dove	krijg	je	minder	informatie	 

binnen dan horenden’

Wilma Ooink (69) 
‘Voor mij is het gewoon  

om doof te zijn’

Peter Peute (66) 
‘Het	is	fijn	om	met	doven	motor	te	rijden’



Mounia el Alaoui (29) 
‘Ik	kan	goed	omgaan	met	mijn	doofheid	 
en vind het heerlijk om te gebaren’

Liesbeth Scheele - den Breejen (81) 
‘Dat ik anders ben dan horenden’

Marja Bouma (52) 
‘Leven in twee werelden’

Richard Groot (45) 
‘Ik voel me tussen mensen die gebarentaal 

kunnen gelijkwaardiger’



Mineke Schut (53) 
‘Als doven kun je makkelijker  

met elkaar omgaan’

Nedžad Poljakovic (42) 
‘Ik ben er trots op dat ik doof ben’

Mina Terneldeli - Kamphuis (84) 
‘Doven zijn heel verschillend’

Hielke Altena (81) 
‘Je bent gewoon een mens als dove’



Coby van Maldegem (65) 
‘Gezellig praten met elkaar’

Rienk Dijkstra (74) en Bep Dal (73) 
‘Elkaar na vele jaren weer  
opnieuw ontmoeten’

Jan Snelders (79) 
‘Dove en horende mensen  

zijn allemaal hetzelfde’

Truida Stolk (78) 
‘Met doven bij elkaar heb je veel 

meer contact onderling’



Rens den Beste (84) 
‘Dove mensen kennen elkaar’

Albert de Vries (69) 
‘Ik ben het zo gewend’

Taty Fernandez (36) 
‘Ik heb er geen moeite mee dat ik  

doof ben. In een groep horenden is  
het	soms	lastig	communiceren’

Marianne Ouwerkerk (71) 
‘Het is prima om doof te zijn’



Sanne van Engelen (29) 
‘Ik heb er geen problemen  

mee dat ik doof ben’

Marc Renkens (36) 
‘In de dovenwereld  
accepteren ze mijn  
doofheid	sneller’

Rinie Tijsseling - Struijk (68) 
‘Dove mensen zijn lief voor elkaar.  
Hiermee bedoel ik de naastenliefde  
voor elkaar’



Klaasje van Dijk (87) 
‘Het	is	fijn	een	eigen	taal	te	hebben’

Henry Zwaal (83) 
‘Als	je	doof	bent	is	het	fijn	
dat horenden in gebaren 
met je communiceren’

Louis Zegers - Volaart (94) 
‘Als	je	doof	bent	is	het	soms	lastig	 

om anderen te begrijpen’



Antje Wiersema (76) 
‘Het maakt mij niet uit dat ik doof ben’

Hilly Westerveld - Betten (72) 
‘Voor mij is doof-zijn heel normaal’

Wolfgang Stritzke (79) en  
Louisa Stritzke - Hartog (78) 
‘Geweldig om samen met  
doven op reis te gaan’

Annemarie van Riel (68) 
‘Het is gezellig om met doven om te gaan’



Cor Scheepstra (83) 
‘Waarom zou ik horend moeten zijn?’

Dick van der Wal (70) 
‘Met doven is het contact goed’

Henk van Thienen (86) en  
Trudie van Thienen (82) 
‘Doven zijn heel verschillend’

Loes Zwenne - Dammers (72) 
‘Je hebt geen last van lawaai’



Thomas Volaart (84) 
‘Dove mensen begrijp ik beter  

dan horenden mensen’

Hans Verkijk (67) 
‘Het is leuk om andere dove  

mensen te bezoeken’

Jannita Kok (36) 
‘Voor doven is het hard werken om  
je telkens aan te passen aan horenden’



Willie Hurrelbrinck - Van der Kamp (67) 
‘Ik hou niet van roddelen’

Dorien de Graaf (55) 
‘Doof is gewoon.  
Ik ben gewoon Dorien’

Hennie Blaauwbroek (72) 
‘Het is gezellig om met doven  

dingen samen te doen’



Cijfers en feiten

Kerngegevens

Cliënten
Aantal intramurale cliënten, per einde verslagjaar      69
Aantal extramurale cliënten dagactiviteiten, per einde verslagjaar    165
Aantal extramurale cliënten overige AWBZ, per einde verslagjaar    36

Capaciteit en Productie
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ verblijf      83
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar     22.951
Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar      4.015
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar      8.572
Aantal uren extramurale AWBZ producten (excl. dagactiviteit) in verslagjaar  8.098

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december     193
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december    90
Van de medewerkers is 27 procent doof/slechthorend

Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar      € 7.138.259
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten     € 6.746.348
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten    €    391.911

De Gelderhorst heeft in Ede: 
- verzorgingshuiszorg (60 plaatsen)
- verpleeghuiszorg (13 plaatsen) 
- tijdelijke opname/logeren/palliatief (2 plaatsen)
- zelfstandige woningen, met mogelijkheid van thuiszorg door het zorghuis (81 woningen).

Daarnaast heeft ze dagverzorgingscentra in: Ede, Rotterdam, Eindhoven, Zoetermeer, Hoogeveen, 
Dordrecht, Roermond (is medio 2012 gestopt), Utrecht, Leiden en Heerhugowaard.

Ook verleent De Gelderhorst huishoudelijke zorg in het kader van de WMO.
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