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Zorgcentrum Oranjehof in Elspeet opende eind juni 
een winkeltje in het huis. Alle mensen met een per-
soonsgebonden budget of een indicatie voor dag-
besteding of langdurige zorg zijn welkom, evenals 
cliënten vanuit de WMO of participatiewet. Zoals Mar-
griet. Zij heeft geen betaalde baan en is, in vakter-
men, ”iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt”. 
Juist voor mensen als zij is het winkeltje opgezet.

“We hebben al aardig wat ijsjes ver-
kocht”, vertelt Margriet. “De winkel 
moet nog een beetje op gang ko-
men. Bewoners van het verzorgings-
huis komen af en toe hier iets kopen 
of een praatje maken. We zijn nog 
bezig met oriënteren op waar zij 
behoefte aan hebben. Misschien 
gaan we in de toekomst ondergoed 
en nachtgoed verkopen.”

Het is de bedoeling dat er later een 
atelier bij de winkel komt waar men-
sen met een beperking arbeidsge-
richt werk kunnen doen. “Daarin wil-
len we mensen verschillende dingen 
laten doen. We denken aan het op-
knappen van rommelmarktspullen.”

In de winkel staan al diverse tweedehands spulletjes 
voor een klein prijsje. Ook kunnen de deelnemers 
koekjes inpakken voor een bakker. Wel moeten de 
initiatiefnemers nog op zoek naar een nieuwe ruimte 
voor het atelier, het liefst in combinatie met de winkel 
dicht bij de Oranjehof en dicht bij het centrum van El-
speet. “In dit winkeltje is geen ruimte voor het atelier.”

De winkel krijgt van plaatselijke ondernemers diverse 
artikelen aangeboden, zoals ijzerwaren en kaas. Ook 
loopt er via het winkeltje een verstelservice. Een naai-
ster doet voor een kleine vergoeding het verstelwerk. 

In de winkel zijn ook kaarten en doosjes pepermunt 
te koop ten bate van stichting Stephanos. “Hand-
werkspullen die door de bewoners zijn gemaakt, mo-
gen ook hier worden verkocht”, aldus Margriet.

Vrijwilligers doen al jaren hand- en spandiensten voor 
de Oranjehof. Als dank organiseert het zorgcentrum 
jaarlijks een dagje uit. “We zijn gisteren naar de Zaanse 

Schans geweest”, vertelt Margriet. “Er gingen 
wel 120 vrijwilligers mee. De verbondenheid is 
groot; kerkmuren vallen weg. We hebben alle-
maal hetzelfde doel: zorgen voor de bewoners 
van de Oranjehof. Dat geeft voldoening.”

Ook Marja van Asselt helpt als vrijwilliger 
mee. “Ik ben net begonnen. Nu de kinderen 
wat groter zijn, heb ik wat tijd over. Je kunt 
toch niet de hele dag poetsen?”
Voordat ze trouwde, werkte Marja ook in een 
winkel. Haar ervaring komt goed van pas. Mar-
griet en Marja zijn door Cocky de Visser, direc-
teur van de Oranjehof, voor hun vrijwilligers-
werk gevraagd. Margriet: ”Haar enthousiasme 
werkt aanstekelijk; daar krijgt ik energie van.”

Jenneke Wolvers-ten Hove

In juni opende Oranjehof in Elspeet een winkel-
tje. Dit project doet het zorgcentrum samen met 
diverse partners: Philadelphia Zorg, die expertise 
heeft op het gebied van mensen met een ver-
standelijke beperking, MEE Veluwe als kennis-
centrum voor sociale partners, Inclusief Intervens 
als sociaal ondernemer die mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt passend werk biedt, Talenta 
voor jobcoaching en begeleiding, de Jacobus 
Fruytierscholengemeenschap voor stageplekken, 
bakkerij Vallerie als ondernemer en de vereni-
ging Op weg met de ander als belangenbeharti-
ger van en voor mensen met een beperking.

Winkel met maatschappelijke functie

Op het terras achter het geopende winkeltje van zorgcentrum Oranjehof in Elspeet is het 
deze zomerdag nog rustig. “De zomervakantie is nog niet begonnen. Volgende week zal het 
wel drukker worden”, vermoedt vrijwilligster Margriet Koster.


