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Emma at Work houdt haar relaties elk kwartaal op de hoogte van haar activiteiten via deze digitale nieuwsbrief

Vakantiefoto

‘Chronisch ambitieus’ tijdens
Week van de Chronisch Zieken

Tijdens ‘de Week van de Chronisch Zieken’ (6-13
november) is Emma at Work aanwezig op het
openingscongres op 6 november in het NBC
in Nieuwegein. De week is een gezamenlijk
initiatief van landelijke organisaties van patiënten, mantelzorgers, medici, verpleegkundigen,
verzorgenden, onderzoekers, werkgevers,
werknemers en arbeidsdeskundigen. Doel is
bekendheid te geven aan de stand van zaken
Natasha Harpal werkte afgelopen zomer als baliemedewerkster op de afdeling Traumatologie in het AMC. Op
op het terrein van zorg en het maatschappelijk
haar vrije dagen genoot ze van het mooie weer en ging ze leven van chronisch zieken. Het openingsconmet haar vriend op stap, onder andere naar het strand.
gres heeft als thema ‘Tijd voor leven’. Emma at
Work werkt mee aan ‘Chronisch ambitieus’ de kennismarkt en het minisymposium dat op
deze dag bezocht kan worden. Emma at Work doet dit in samenwerking met CrossOver, een
kenniscentrum voor jongeren met een beperking. Het congres is gratis. Voor meer informatie:
www.chronischziek.nl of schrijf je in voor het congres via www.zonmw.nl/tijdvoorleven .

Goed nieuws vanuit de Stichting
Volop babynieuws! Directeur Marlies van Hilten werd moeder van zoon Sem en 		
Diana van Donselaar (vrijwilliger/jongerencoach) kreeg dochter Karma.
De nieuwe site van Emma at Work is sinds enkele weken operationeel. Kijk op 			
www.emma-at-work.nl!
Drie Emma at Workers werken momenteel mee aan een tv-spotje waarin ze laten zien dat
ze veel meer in hun mars hebben dan misschien gedacht wordt. Ze gaven zich op voor de
‘ikkan-campagne’, een initiatief van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid,
en kwamen door de selectierondes heen. Op 16 november wordt de spot tijdens een		
feestelijke première in Utrecht vertoond aan pers en publiek.

Uitreiking Cap awards 2009
Eind augustus vond de uitreiking van de CAP awards2009 plaats. Op uitnodiging van de Rabo
Foundation was Emma at Work van de partij. Lonneke Jansen: “Als echte sterren liepen we
over de rode loper. Na een diner was de uitreiking van de awards, die live via de TROS werd
uitgezonden. Jacco Holthuis werd uitgeroepen tot winnaar. Komend jaar is hij ambassadeur van
Onbeperkt Nederland.” Tussen de filmpjes van de kandidaten door kon het (tv) publiek genieten van inspirerende optredens van binnen- en buitenlandse artiesten. Lonneke: “De artiesten
lieten zien dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn om waanzinnig mooi te dansen
of musiceren”. Die houding sluit aan bij het werk van Emma at Work. Ziek zijn hoeft geen belemmering te zijn om middenin de maatschappij te staan. Bijvoorbeeld door een leuke baan!

Kinderpostzegels en Emma at Work
Van de Stichting Kinderpostzegels kreeg Emma at Work een donatie van € 35.000. Stichting
Kinderpostzegels steunt twee kerngebieden, waaronder het recht op een gezonde ontwikkeling
in combinatie met recht op volwaardig burgerschap. Beiden gaan op voor onze jongeren.
Dorien Hopma Zijlema, tijdelijk directeur van Emma at Work: “Met dit geld kunnen we komend
jaar weer veel jongeren aan de slag helpen. Vooral de groep jongeren tot 18 jaar is een belangrijke groep voor de Stichting Kinderpostzegels. Voor ons ook, want juist deze jongeren helpen
wij graag aan een leuke bijbaan of vakantiebaan.”

Emma at Worker aan
het werk

Sinds half augustus werkt Emma at
Worker Denise van Leeuwen bij fotografe Jacqueline Dersjant, eigenaresse
van PHTGRPHR en gespecialiseerd in
huwelijksreportages. Denise is 19 jaar en
heeft Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). Na
een tijdje een opleiding in de verzorging
en aan het Mediacollege gevolgd te hebben, kwam Denise terecht bij Emma at
Work. Haar eerste baan bij de Rabo Bank
beviel haar goed. Maar een baan waarin
ze haar passie voor fotografie kwijt
kon was haar grote droom. Via Marja
Witteman kwam Denise in contact met
fotografe Jacqueline Dersjant. Denise:
“Mijn vorige baan was al leuk maar
dit kan natuurlijk niet beter. Wat is er
nu leuker dan van je hobby je werk te
maken! Bij Jacqueline leer ik de kneepjes
van het vak. Ik bewerk bijvoorbeeld
foto’s en werk aan slideshows. Daarnaast
doe ik administratieve werkzaamheden.
Mijn werkschema is goed afgestemd
op mijn ziekte; ik werk vier uur per dag,
vier dagen per week.” Denise woont in
Purmerend en reist per bus naar Amsterdam. Haar liefde voor fotografie heeft
ze niet van een vreemde want ook haar
opa is een goed (amateur) fotograaf en
maakt prachtige foto’s.
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