
De	  drijfveer	  waarmee	  wij	  in	  het	  leven,	  en	  dus	  ook	  in	  ons	  werk	  staan:	  
	  
Heilzaam	  is	  slechts	  	  
Als	  in	  de	  spiegel	  van	  de	  mensen	  ziel	  	  
Zich	  de	  totale	  gemeenschap	  vormt	  
En	  wanneer	  in	  de	  gemeenschap	  	  
De	  kracht	  van	  de	  enkeling	  leeft	  
(Rudolf	  Steiner)	  
	  
Wij	  zijn	  Nada	  Budimir	  en	  Ilse	  Vervoort.	  Nada	  is	  geboren	  in	  het	  vroegere	  Joegoslavië	  ,	  Ilse	  in	  België.	  
Sinds	  15	  jaar	  zijn	  we	  beide	  werkzaam	  bij	  Stichting	  Orion,	  een	  woon	  -‐	  werkgemeenschap	  voor	  mensen	  
met	  een	  zorgvraag	  in	  een	  buitenwijk	  van	  Rotterdam.	  	  
	  
Ieder	  mens	  is	  uniek.	  Om	  het	  unieke	  ,	  authentieke	  van	  de	  aan	  onze	  zorg	  toevertrouwde	  bewoners,	  en	  
even	  goed	  van	  onze	  collega's,	  onze	  mede	  -‐werkers	  ,	  te	  ontmoeten,	  en	  dat	  aan	  te	  spreken,	  is	  het	  van	  
belang	  om	  te	  weten	  waar	  je	  zelf	  vandaan	  komt	  en	  wie	  je	  bent.	  	  
	  
Ilse:"Toen	  ik	  12	  jaar	  oud	  was,	  en	  als	  medewerkerskind	  opgroeide	  in	  de	  Zonnehuizen	  in	  Zeist,	  was	  het	  
voor	  mij	  al	  een	  diepe	  wens	  om	  later	  mij	  zelf	  ook	  te	  verbinden	  met	  mensen	  in	  een	  antroposofische	  
leefgemeenschap.	  Het	  is	  een	  leidraad	  in	  mijn	  leven	  geworden.	  Dit	  is	  geen	  vanzelfsprekend	  proces	  
geweest.	  	  Het	  vraagt	  om	  mij	  steeds	  opnieuw	  te	  verbinden,	  en	  mij	  te	  verhouden	  tot	  de	  actualiteit."	  
	  
Nada:“En	  ik	  ben	  als	  vluchteling	  21jaar	  geleden	  in	  Nederland	  gekomen	  en	  voelde	  
me	  erg	  aangesproken	  en	  aangetrokken	  tot	  Orion.	  De	  warmte	  en	  het	  veilige	  gevoel	  dat	  ik	  toen	  in	  
Orion	  tegenkwam,	  heeft	  mij	  geholpen	  om	  mij	  weer	  een	  volwaardig	  mens	  te	  voelen.	  
Lange	  tijd	  was	  ik	  mij	  zelf	  kwijt	  en	  wist	  ik	  niet	  meer	  hoe	  ik	  in	  het	  leven	  weer	  gezonde	  krachten	  en	  zin	  
kon	  vinden.	  Deze	  ontdekkingen	  waren	  voor	  mij	  het	  licht	  aan	  het	  einde	  van	  de	  tunnel.	  	  Daar	  begon	  
mijn	  ontdekkingsreis	  naar	  mijzelf.	  En	  die	  duurt	  nog	  steeds	  voort....”	  
	   
 
 


