
 

DE REACH NIEUWSBRIEF 2020 

 

 

ZIN REACHing in 2020! 

 
It's official! REACH is een gecontracteerd zorgcentrum met de gemeente Den Haag en de negen 
omliggende gemeenten!   Dit betekent dat we nu meer sessies en diensten kunnen aanbieden aan 
onze kinderen en gezinnen en zoveel anderen in Nederland!  We zijn meer dan enthousiast over wat 
de toekomst brengt.  Blijf op de hoogte.  

 

REACH gaat virtueel! 

 

    



Begin maart 2020 is Nederland begonnen met de lockdownperiode vanwege de COVID 19-
pandemie.  Het REACH-team kwam in actie en creëerde een online programma voor veel van 
de REACH-klanten.  We hadden zelfs virtuele teamvergaderingen en vrijdagavond met 
personeel.   

Voor ouders hebben we specialeresourcemappen gemaakt met alle bronnen die tijdens de 
lockdownperiode voor hen beschikbaar waren.  We  voerde ook twee "Parent Problem 
Solving Hour" webinars uit met Ann Beirne, onze klinische consultant, die waren gericht op 
het helpen van ouders met uitdagend gedrag tijdens de lockdownperiode.   

 

REACH OPEN IS ZIJN DEUR WEER! 

Op 1 juni opende REACH zijn deuren voor sessies na een lockdownperiode van 
twee maanden.  We volgden dagelijks desinfecterende richtlijnen om onze 
kinderen en personeel veilig te houden.   

 
 

VEEL SUCCES VICTORIA! 
Vanwege de pandemie moest Victoria Burney, een van onze BCBA's bij REACH, terug naar 
huis verhuizen naar haar thuisland Nieuw-Zeeland.  Voctoria was een ongelooflijke aanwinst 
voor het REACH-team en we zullen haar vreselijk missen.  Doe alsjeblieft met ons mee en 
wens haar het allerbeste in haar nieuwe avontuur.   

 

 



WELKOM BIJ HET TEAM LIDEWIJ! 

Lidewij von Bonninghausen, MSc, NVO Basic Orthopedagoog  studeerde Orthopedagogiek 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar passie is om een positieve bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling van kinderen door spelenderwijs vanuit hun talenten te werken. Lidewij 
vindt het belangrijk om een warme en veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich 
geaccepteerd voelen.  We zijn verheugd om haar in ons team te hebben.  
 
  

 

BEREIK MAMA'S TAKE IN DE ETHER 

In oktober 2020 sloten drie REACH Mom's zich aan bij de podcast Äutism Knows No Boarders 
van het Global Autism Project en deelden hun ervaringen met hun kinderen in het 
autismespectrum. 

Moji Swartjes deelt hoe het was toen COVID-19 wereldwijde shutdowns veroorzaakte en de 
impact die het had op haar familie.  Ze vertelt hoe moeilijk het was om haar autistische kind 
uit te leggen dat hij zijn vader niet kon zien vanwege quarantaine, dat hij niet naar school zou 
gaan en dat ze hun huis niet konden verlaten.  

Catherine Verhoeff-Schauf is de oprichter en eigenaar van Stitching REACH in Den Haag.  In 
deze aflevering vertelt ze wat haar motiveerde om een C-ingang in Nederland te openen en 
hoe haar ervaring is geweest als moeder van een autistisch kind in een land waarvan ze vindt 
dat het heel weinig begrip heeft van autisme.  

Enesa Muratovic is moeder.  Ze vertelt over de verschillen die ze ziet in het begripsniveau in 
haar land van herkomst en Nederland.  Ze vertelt hoe er weliswaar ruimte is voor verbetering 
in Nederland, maar dat het gevoel van begrip verder was dan in Bosnië.  

 

 

 

 

 



REACH HEEFT ZIJN EERSTE VIRTUELE VAKANTIEFEEST! 

 

Het Team maakte het beste van de2e lockdown periode voor kerst en had zijn vakantiefeest 
virtueel!  Goede tijd gehad door iedereen.   

Na dit jaar van lockdowns en onzekerheid kijkt REACH ernaar uit om afscheid te nemen van 
2020 en hallo te zeggen van 2021.  We hebben veel spannende ontwikkelingen in petto voor 
het komende jaar.  We hebben hard gewerkt om ons contract met H10 vanaf 2021 te 
verlengen.  Blijf op de hoogte! 

 


