
Humanitas: 
Warm kloppend hart van Keizerslanden

advertorial

De geur van verse dennennaalden zorgt voor 
een onvervalste kerstsfeer in het Proathuus 
van woon- en zorgcentrum Humanitas. Rond 
tafels vol steekschuim, kerstballen en den-
nentakken klonk afgelopen donderdag het 
gekwebbel en gelach van tweeëntwintig da-
mes die deelnamen aan de workshop ´Ker-
stukken maken´. 

Humanitas organiseerde de workshop in nau-
we samenwerking met Ten Kate flowers & 
decorations uit Deventer. Twee medewerkers 
waren aanwezig om de dames de kneepjes 
van het vak te leren. ‘Toen ik hoorde dat Ten 
Kate kwam, wist ik zeker dat het goed zou 
worden. Ik heb vanavond veel geleerd en ga 
thuis direct zelf beginnen’, glundert een van 
de deelnemers aan het einde van de avond.

Ook Humanitas bestuurder Gea Sijpkes is 
een tevreden mens. ‘Mensen voelen zich 
vanavond erg verwend en willen volgend jaar 
weer komen. Een mevrouw kwam met haar 
dochter en ze vonden het zo fijn om iets 
samen te doen.’ Mevrouw Westenbroek en 
haar dochter knikken tevreden. ‘We zijn echt 
met de kerststukjes bezig geweest maar 
daarnaast was het vooral heel gezellig. En de 
hapjes en drankjes waren heerlijk.’ 

Verbinding maken 

Tom Hutten van Ten Kate zei direct ja toen hij 
voor deze workshop benaderd werd. ‘In het 
kader van maatschappelijk verantwoord on-
dernemen wilden we graag iets doen voor de 
ouderen in Keizerslanden. Vooral in deze peri-
ode is het belangrijk om aandacht te hebben 
voor alleenstaanden. Op deze manier willen 

we iets terug geven aan de maatschappij.´ 
Sijpkes hoopt dat meer ondernemers het 
voorbeeld van Ten Kate volgen. ´We zoeken 
bedrijven die dit soort workshops bij ons wil-
len geven. We streven ernaar om ieder kwar-
taal iets te organiseren.´  

Lekker Indisch koken, dat zou een van de 
dames wel willen. Sijpkes wil nog veel meer 
evenementen  organiseren. ’Humanitas ver-
andert de komende jaren van een verzor-
gingshuis in een arbeiderswijk naar de kop-
loper in maatwerk op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn voor ouderen in Deventer. 
Door het bieden van zorg op maat maken we 
onze rol als ‘warm kloppend hart van de wijk’ 
waar en waarborgen we voorzieningen voor 
de toekomst. Zo’n workshop als vanavond 
past daar heel goed bij. We willen echt ver-

binding maken met mensen die hier in de wijk 
wonen zodat ze ons weten te vinden als dat 
nodig is.’

Gewoon een heerlijke avond

De dames verlaten het Proathuus tevreden 
met de kerstukken op een kar. Twee dames 
die elders in de wijk wonen, staan te dubben 
hoe ze de stukken mee naar huis moeten 
nemen. ‘We hadden niet verwacht dat ze zo 
groot zouden worden.’ 
Als iedereen vertrokken is blijft een van de 
dames nog even zitten, ze kan er geen ge-
noeg van krijgen. ‘Het zijn echt mooie stukjes 
geworden en er was lekker veel te snoepen. 
Daar hou ik van, snoepen. Het was alles bij 
elkaar gewoon een heerlijke avond, volgende 
keer kom ik weer.´

 


