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Gijs 
heeft een missie



Hoi, ik ben Gijs. 

Ik sta voor mijn huis.

Het is een fijn huis. 

Ik woon hier met mijn vrienden.

Als ik iets moeilijk vind, dan krijg ik hulp. 

Van mijn ouders. 

Van de andere bewoners. 

En ook van de begeleiders. 

De tofste begeleider vind ik Bojan. 

Dit is Gijs, 
hij woont in dit huis.



Ik ben Bojan. 

Het huis van Gijs is mijn werkplek. 

Het is hier ontzettend gezellig.

Ik heb veel collega’s.

Met z’n allen ondersteunen we de mensen die hier wonen. 

Zodat iedereen zich thuis voelt. 

En een fijn leven kan hebben. 

Maar eh… sorry. 

We hebben geen tijd om te kletsen. 

Gijs en ik moeten nodig verder.

We hebben een plan. 

Dit is Bojan, 
hij werkt in dit huis.



Bojan geeft een grote kaart aan Gijs. 

Gijs mag hem straks aan Greet geven. 

Omdat Greet hier vandaag precies tien jaar woont. 

Tien jaar is een hele tijd!

Ze zal er vast blij mee zijn.

Alle bewoners hebben iets op de kaart geschreven.

Of getekend.

En alle begeleiders ook.

Gijs pakt de kaart aan. 

Oh nee, de wind waait hard.

En pakt de kaart zó uit zijn handen!

De kaart is voor Greet.



De wind blaast de kaart weg. 

Hij vliegt over het terrein. 

Pak hem, Gijs! roept Bojan. 

Waar is-ie nou? vraagt Gijs.

Daar, op de grond! roept Bojan.

Ja, de kaart ligt op de stoep. 

Vlakbij de huizen waar je zelfstandig kunt wonen. 

Hij bukt om de kaart op te pakken. 

Maar dan…

Maar de wind blaast de kaart weg!



…vliegt de kaart weer de lucht in.

Wat een wind, vandaag!

Gijs rent verder.

Ben je iets kwijt? vraagt een meisje. 

Ze zit in een rolstoel. 

De kaart voor Greet vliegt weg! roept Gijs. 

Ik help je wel, zegt het meisje. 

Ze rijdt achter de kaart aan. 

Ze gaat supersnel. 

Lukt het haar de kaart te pakken?

Gijs krijgt hulp van Emma. 



Gijs rent. 

Het is maar goed dat hij elke week sport. 

Hij is nog helemaal niet moe. 

Hij komt aan bij het meisje. 

Ik ben trouwens Emma, zegt ze.

Ze wijst naar de bosjes. 

En daar is je kaart.

Daar kan ik niet bij, zegt Gijs. 

Op dat moment wandelt de dokter langs. 

Kan ik iets voor jullie doen? vraagt ze.

Jullie kijken zo sip. 

De kaart voor Greet zit in de boom, zegt Gijs. 

De kaart zit in de boom.



Plotseling huilt Emma, heel hard. 

Gijs schrikt ervan.

Waarom doet ze ineens zo raar?

De dokter troost haar.

Nou, Gijs vond haar leuk toen ze zo snel reed.

Maar dat gehuil vindt hij maar stom. 

Hij huilt toch ook niet?

Iedereen is anders, legt de dokter uit. 

Daar heb ik respect voor. 

Ik ook, zegt Gijs. 

Hij geeft Emma een schouderklopje. 

Ik zal jullie helpen met de kaart, zegt de dokter.

De dokter helpt ook.



Even later komt de dokter terug met een ladder. 

Ze klimt erin. 

Gijs glimt van trots. 

Dit is echt een super goede dokter. 

Ze redt zelfs kaarten uit bomen. 

Ik heb hem! roept ze. 

Maar dan laat ze hem per ongeluk los. 

De kaart valt omlaag. 

En vlak voor Gijs hem kan pakken…

vangt een hondje hem in zijn bek.

Hij rent er mee weg!

Maar dan pikt een hond de kaart!



Waar kwam dat hondje opeens vandaan? vraagt Gijs. 

Hij is kwaad. 

Hij stampt terug naar Bojan. 

De dokter en Emma gaan mee. 

Sorry Bojan, we hebben ons best gedaan, zegt Gijs.

Maar de kaart is weg. 

Soms gaat er iets fout, zegt Bojan. 

Dat geeft niks. 

We hebben ook de bloemen nog voor Greet.

Ga je mee? 

Dan gaan we naar haar toe. 

Niks aan te doen, soms gaat er iets fout. 



Greet is dolblij met de bloemen. 

We hadden ook nog een kaart, vertelt Gijs. 

Maar die werd gestolen door de wind. 

En daarna door een hondje. 

Hij vertelt alles. 

Over hoe hard hij rende. 

En dat de wind de kaart steeds weer wegblies. 

Over Emma die zo supersnel reed. 

En de dokter op een ladder. 

Greet ligt dubbel van de lach. 

Wat een geweldig verhaal, zegt ze. 

Dank jullie wel!

Dan horen ze geblaf buiten.

Greet is blij, 
ze vindt het een mooi verhaal.



Bojan

Gijs kijkt uit het raam.

Buiten staat het hondje. 

Hij heeft iets in zijn bek!

Gijs rent naar buiten. 

Ja, het is de kaart!

Hij is een beetje nat geworden. 

Maar Gijs geeft hem toch aan Greet. 

Ze drukt hem tegen haar borst. 

Mooi, zegt ze. 

Wat zijn jullie lief. 

Ik zou nergens anders willen wonen.

Het is fijn om hier te wonen. 
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Dag en nacht,

je hele leven lang

ondersteunen wij jou

zoals jij dat prettig vindt.

Bij elke activiteit,

bij elke vraag. 

Zodat jij je leven kunt leven,

met zo min mogelijk beperkingen.

Onze missie

Jouw leven  
ondersteunen we samen,  
dichtbij en deskundig.

Gijs heeft 
een missie



We zoeken naar een goede manier

om jou de ondersteuning te geven

die jij nodig hebt.

Dit doen wij niet alleen,

maar samen met jou 

en met andere mensen om je heen. 

We kijken naar ondersteuning 

binnen De Twentse Zorgcentra.

Maar ook erbuiten.

We zoeken samen en maken 

gebruik van ieders kennis.

Zo vinden we altijd wel iets wat 

jij prettig vindt.

Onze visie
Zo werken we voor jou aan onze missie:  

Jouw thuis is onze werkplek.

We werken aan een omgeving die

gezellig, gezond en veilig is.

We werken aan een omgeving waarin we

samen kunnen leren en groeien.



We zoeken samen met jou naar wat je echt nodig hebt. 

Daarvoor: 

• luisteren we naar jou, 

• kijken we naar jou, 

• vragen we aan jou, 

• oefenen we met jou.

We durven fouten te maken en we gaan opnieuw  

op zoek als dat nodig is.

Soms hebben wij hulp nodig om jou goed  

te kunnen begrijpen. 

Om jou goed te kunnen ondersteunen. 

Dan gaan we op zoek naar kennis en vaardigheden. 

We geven elkaar ruimte om anders te denken.  

We tonen respect voor de ander.

We maken afspraken en we komen die na.

Meer informatie
Wil je meer weten over hoe wij werken aan onze missie? 

Vraag dan aan je begeleider.

Je begeleider kan je meer vertellen over onze plannen.





Gijs
Het huis van Gijs is de werkplek van Bojan. 

Samen zorgen ze ervoor dat het een gezellig en veilig thuis is.  

Maar dan gaat het opeens heel hard waaien…
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