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Het is onze eerste vergadering na de zomer. Als eerste punt zijn er een paar vragen: over de 

kerkdienst in de Kapel, waarom er nog niet mag worden gezongen. Het blijkt dat we hierin 

de maatregelen hebben te volgen die vanuit de overheid naar ons toekomen. Bij alle locaties 

van Charim gelden dezelfde richtlijnen. Verder is er een vraag namens de bewoners van 

Simarowa, wie de huismeester is waar men voor technische vragen terecht kan. Dit is Peter 

de Greef; zijn naam zal worden doorgegeven naar de verhuurder van de appartementen.  

     De cliëntenraad gaat onder de bewoners een enquête houden om hen te vragen hoe zij 

denken over hun verblijf in de Amandelhof. We zijn daar benieuwd naar, en hopen met de 

reacties op de enquête aan de slag te kunnen om, waar gewenst, verbeteringen in gang te 

krijgen. De enquête wordt in de loop van oktober bij de bewoners bezorgd. 

     Er zijn al geruime tijd geen familiebijeenkomsten gehouden, door o.a. de corona-

perikelen. De locatiemanager heeft toegezegd dat deze weer worden opgepakt.  

     De locatiemanager heeft de cliëntenraad geïnformeerd over de financiële gang van zaken 

bij de Amandelhof. Deze blijkt volgens plan te verlopen, zij het dat er momenteel wel een 

paar kamers niet-bewoond zijn, waardoor de inkomsten lager liggen dan begroot. Ook 

hebben we de kwaliteitsrapportage gekregen, die laat zien hoe de Amandelhof omgaat met 

de verschillende onderwerpen die met kwaliteit te maken hebben.  

     We worden geïnformeerd over de lopende procedures voor het benoemen in de vacature 

van een teamleider, en binnenkort de vacature als de interim-locatiemanager vertrekt.  

     Over nieuwbouwplannen valt op dit moment niet veel te melden; er zijn gesprekken met 

een (nieuwe) architect, die met een ontwerp komt. Wel is inmiddels duidelijk dat bij de 

realisatie van de nieuwe Amandelhof rekening wordt gehouden met te verwachten 

ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking.  

      Op dit moment (van onze vergadering) is wat betreft ‘corona’ alles rustig, er zijn geen 

besmettingen. Voor alle locaties van Charim geldt dat bij een eventuele nieuwe corona-golf 

in principe niet weer de hele locatie ‘op slot gaat’, zoals in het voorjaar.   

 

Volgende vergadering van de cliëntenraad is op 11 november a.s. 

  

 


