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Uit het hart

Samen
In een ver verleden kregen mensen de naam
van hun clan of familie. De mensen leefden
in familiegroepen. Was je opa en je vader
timmerman, dan werd jij dat als vanzelfsprekend
ook. En je bleef dicht wonen bij je ouders, in
hetzelfde dorp. Zelfs je naam verwees naar je
familie: je heette bijvoorbeeld ‘Pieterszoon’.
Sinds de Verlichting is dat aan het veranderen.
Zo’n vijftig jaar geleden stelde je je nog voor met
je achternaam, maar dat gebeurt nu niet meer.
Wie heden ten dage de telefoon pakt en belt,
hoort vaak alleen nog een voornaam als de ander
opneemt. Ook daaruit blijkt hoe wij ons leven
zien. De focus is steeds meer te komen liggen op
het individu.
Ik ben ik, los van anderen. Met individualistische
wensen en verlangens. Het is me, myself and I. Dat
staat soms op gespannen voet met de mensen die
aan ons gegeven zijn om mee te leven. Rekening

houden met elkaar wordt zo steeds meer een
opgave.
Deze coronatijd doet weer een groter beroep
op het besef dat we niet voor onszelf leven
op deze wereldbol. We houden ons aan de
coronamaatregelen, met het oog op de ander en
onszelf en om te voorkomen dat de kwetsbaren
in deze samenleving ten onder gaan. Hoe mooi
is dat? Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.
Ik hoor mensen spreken over de ‘dictatuur van
de staat’. Voorstanders van het overheidsbeleid
verwijten de tegenstanders dat zij staan voor een
‘iktatuur’.
Welke termen je ook gebruikt: Jezus vraagt van
ons de ander lief te hebben als onszelf.
Ik sta daarom voor samen. Mijn vraag is daarom:
wat hebben de ouderen in onze samenleving van
ons nodig om te kunnen leven? U mag zelf het
antwoord geven.

Henk Prins

voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Charim
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Met smaak gemaakt

Of je nu samen eet of kookt voor een
ander: eten verbindt mensen. En
waarmee lukt dat beter dan met een
grote schaal heerlijke lasagne! Dit
recept voor een groentelasagne is
niet alleen gezond en eenvoudig te
bereiden, maar ook een uitstekend
alternatief voor als u eens geen vlees
of vis wilt eten.

Groentelasagne
Bereiding

Mijn naam is Bianca de
Wit, diëtiste bij Zorggroep Charim. Voeding
is altijd mijn passie
geweest, of het nu gaat
om een dieetadvies
op maat of handige
kook- of baktips. Voor
mijn studie Voeding
en Diëtetiek ben ik
jarenlang brood- en
banketbakker geweest.
Helaas is een hobby
toch anders dan werk
en werden de vroege
uurtjes mij teveel. Iets
lekkers hoeft zeker niet
altijd ongezond te zijn.
Het combineren: dat
maakt het juist zo leuk,
lekker en gezond!
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Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd
de aubergines in de lengte in plakken
van een halve centimeter dik. Verhit de grillpan zonder olie of boter.
Bestrijk de aubergineplakken met olie,
bestrooi met peper en eventueel zout
en gril in twee delen in zes minuten.
Draai de plakken halverwege om. Snijd
ondertussen de tomaat in grote dunne
schijven en de courgettes in de lengte
in plakken van een halve centimeter
dik. Bestrijk de courgette met olie,
bestrooi met peper en eventueel zout
en gril de courgette in twee delen in
vijf minuten. Draai ook de plakken
courgette halverwege om. Verwarm
de spinazie in een pan op laag vuur.
Rasp de kaas. Voeg als de spinazie
ontdooid is de helft van de kaas toe en
neem de spinazie van het vuur. Laat de
paprika uitlekken. Vet de ovenschaal
in. Verdeel een halve eetlepel spinazie
per persoon over de ovenschaal. Bedek
het achtereenvolgens met een derde
van de aubergine, een derde van de
courgette, een derde van de pizzasaus,
een derde van de paprika en een derde
van de rest van de spinazie. Maak zo
nog twee lagen. Verdeel ten slotte de
ricotta erover. Leg de tomatenplakjes
erop en bestrooi deze met de rest van
de kaas. Bak de lasagne ca. 45 min. in
het midden van de oven.

Ingrediënten

• 2 aubergines
• 4 el traditionele olijfolie
• 1 (middel)grote tomaat
• 2 courgettes
• 300 g diepvries spinazie à la crème
• 100 g pittige kaas
• 590 g gegrilde rode paprika’s
• 250 g ricotta (koelvers)
• 425 ml Mutti pizzasaus aromatizzata

Keukenspullen

• Grillpan
• Langwerpig ovenschaaltje
15 x 20 cm

Tip!
Deze lasagne bevat ruim
400 gram groente. Wilt
u nog meer groente?
Maak er dan een heerlijk
frisse salade bij!

Heeft u vragen over voeding?
Raadpleeg uw diëtiste of zoek contact
met uw huisarts voor een verwijzing.

Goed
om te weten
In elke editie van Voor elkaar plaatsen we op deze
pagina weetjes en korte berichten over Charim en
haar locaties, medewerkers en cliënten.
Wilt u reageren of heeft u een vraag? Mail dan naar
mcv@zorggroepcharim.nl.

’T BOVENEIND HIJST
VLAG OP HOOGSTE
PUNT NIEUWBOUW

AMANDELHOF KRIJGT
POSITIEF NIEUWS VAN
INSPECTIE GEZONDHEID
EN JEUGD
Locatie Amandelhof van Zorggroep
Charim heeft onlangs een waardevolle terugkoppeling van de Inspectie
Gezondheid en Jeugd (IGJ) ontvangen.
Op basis van aangeleverde voortgangsrapportages over verbeteringen in de zorg van Amandelhof
concludeerde de Inspectie dat zij
geen aanleiding ziet om de locatie
op korte termijn te bezoeken.
Volgens Christina van Uffelen, locatiemanager van Amandelhof, betekent
dit dat het beleid van het afgelopen
jaar om de zorg naar een hoger niveau
te tillen, is geslaagd. Christina hoopt
zo - samen met de medewerkers
- nog meer te kunnen geven van
waar Charim voor staat: liefdevolle
zorg die verder gaat. Christina: ‘Dat
willen we met volle toewijding doen.
Want dat is ook wat ‘Charim’ (in het
Hebreeuws) betekent: toegewijd. We
zijn erg blij met deze mooie terugkoppeling van de inspectie. Er is nu
een sterke basis om met het volste
vertrouwen op weg te gaan naar
de nieuwbouw van Amandelhof.’

De nieuwbouw van woon- en zorglocatie ’t Boveneind heeft het hoogste
punt bereikt van het eerste deel
van de nieuwbouw. Dat werd op
de bouwplaats, gelegen naast de
huidige locatie, op symbolische wijze
gevierd met een gehesen vlag, een
traktatie voor de bouwers, cliënten
en medewerkers van ‘t Boveneind
én een bezoekje aan de bouwplaats.
De cliënten van ’t Boveneind kunnen
de voortgang van de bouw goed
volgen, omdat de nieuwbouw direct
naast de huidige locatie ligt. Met
grote belangstelling bekijken ze de
werkzaamheden van de bouwvakkers,
die werken aan hun nieuwe thuis. In
‘t Boveneind worden 104 woonzorgappartementen gerealiseerd
voor ouderen, verdeeld over twee
gebouwen. De nieuwbouw wordt
de komende jaren omringd door een
groene parkomgeving. Bij de inrichting
van het gebied is nadrukkelijk rekening
gehouden met de woonwensen
van mensen die minder mobiel zijn,
zoals ouderen. De nieuwbouw zal in
het voorjaar van 2023 gereed zijn.

Hey, ben jij scholier of student? In
de zomer van 2021 zitten er leuke
mensen op jou te wachten. Voor
hulp, voor gezelligheid en ondersteuning. Volg je een zorgopleiding?
Dan is vakantiewerk bij Charim een
mooie werkervaring. Maar ook als
je van de zorg niet je beroep wilt
maken, is vakantiewerk bij Charim
mogelijk! Je kunt bijvoorbeeld
helpen bij het schoonhouden van de
kamers of bedienen in het restaurant.
Vakantiewerk op een van onze locaties
maakt jouw zomer onvergetelijk.
PS: Er zijn veel vakantiewerkers nodig. Wijs anderen
op deze mogelijkheid!

Reageren?
Wilt u reageren op een van de berichten
in deze rubriek? Mail dan naar
mcv@zorggroepcharim.nl of schrijf naar
Charim t.a.v.:
Redactie ‘Voor elkaar’
Wiltonstraat 42
3905 KW Veenendaal
Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats
en eventueel e-mailadres te vermelden.
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Breintrainer

Woordzoeker

Woordzoeker
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Oplossing:

Wilt u adverteren?
Wilt u hier adverteren
en een prijs beschikbaar
stellen?
Stuur een mail aan de
redactie: voorelkaar@
zorggroepcharim.nl

Auteur: Lisette Biesenbeek | Fotograaf: Bastiaan Heus

Bekend gezicht

Voormalig atlete
Nelli Cooman
Ooit was ze de snelste vrouw ter wereld. Van de atletiekbaan en een leven
in de spotlights heeft de Nederlandse
atlete Nelli Cooman (56) echter al
ruime tijd geleden afscheid genomen.
Tegenwoordig is ze liever zelf een
lichtpuntje in het leven van de mensen
om haar heen. We spraken met Nelli
over ouder worden, respect en naastenliefde. ‘Het is beter om te geven,
ontvangen komt later wel.’

‘Ik vind het fijn als ik iets voor
een ander kan betekenen’
Tijdens haar sportloopbaan werd
Nelli twee keer wereldkampioen,
zes keer Europees kampioen
en maar liefst 19 keer nationaal
kampioen. Ook nam ze tweemaal
deel aan de Olympische Spelen.
Het contrast met haar leven nu
in het Zeeuwse Nieuwerkerk
kon bijna niet groter. ‘Ik ben
een echte huismus. Ik vind het
heerlijk om thuis te zijn, ook nu
in coronatijd. Andere mensen
missen het bijvoorbeeld om uit
eten te gaan, maar ik niet. Ik vind
dat ik veel beter kan koken haha!’
Nelli doet dat dan ook graag
voor haar 20-jarige dochter en
zo af en toe ook voor de buren.
‘Die zijn 75+ en kunnen nu door
corona geen kant op.’

Respect

Behalve voor de buren staat
Nelli ook graag klaar voor andere
ouderen in de buurt. ‘Of het nou
gaat om een praatje of een zware
boodschappentas helpen sjouwen, ik vind het fijn als ik iets
voor een ander kan betekenen.
Het is beter om te geven, ontvangen komt later wel.’

Nelli ziet tegenwoordig nog te
weinig respect voor een ander,
en voor ouderen in het bijzonder.
‘Ouderen hebben aan het front
gestaan, ons land na de oorlog
weer opgebouwd. Ze hebben de
weg vrijgemaakt voor ons om te
kunnen leven zoals we nu doen.
Ik vind het dan ook verschrikkelijk hoe er nu met ouderen wordt
omgegaan. Als je geen respect
hebt voor een ander, hoe wil je
dan zelf gerespecteerd worden?’

Heb uw naasten lief

Haar eigen ouders zijn al enige
tijd geleden overleden. ‘Na het
overlijden van mijn ouders heb ik
twee jaar lang voor een vriendin
van mijn moeder gezorgd, die
aan kanker leed. Ze heeft zelfs
bij ons in huis gewoond.’ Dat
ze dit heeft gedaan, vindt Nelli
niet meer dan vanzelfsprekend.
‘Zoiets doe je gewoon. Het heeft
ook met mijn geloof te maken.
‘Heb uw naasten lief’, zegt de Bijbel. Wat niet wil zeggen dat het
altijd even makkelijk was. Maar ik
heb het met veel liefde en plezier
gedaan. Ik heb mooie herinneringen aan die periode.’

Rustiger en wijzer

Zelf is Nelli niet bang om ouder
te worden. ‘Ik dank God op mijn
knieën dat ik oud mag worden.
Naarmate je ouder wordt, ga je
dingen met andere ogen bekijken. Ik ben veel rustiger en wijzer dan tien jaar geleden en ben
het leven veel meer gaan waarderen. Vroeger leefde ik gehaast
en was ik altijd bezig met hoe de
buitenwereld naar mij keek. Nu
maak ik me daar niet meer druk
om. Het is mijn leven, ik hoef me
tegenover niemand te bewijzen.’
Hoe ze haar oude dag zal doorbrengen? Daar heeft ze geen
beeld bij. ‘Wat de toekomst brenge
moge, mij geleidt des Heren hand.
Ik hoop en bid dat ik gezond
mag blijven en misschien ooit
mijn kleinkind nog kan zien opgroeien. Maar ik maak me geen
zorgen. Ik heb mijn geloof en wie
goed doet, goed ontmoet.’
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Marijke Hermsen danst met een van de bewoners
in het Elpee Café op locatie De Tollekamp in
Rhenen. Door corona kan het nu even niet,
maar in het Elpee Café gaan normaliter elke
dinsdagmiddag de voetjes van de vloer.

Saamhorigheid
8 | voor elkaar



Auteur: Lisette Biesenbeek | Fotograaf: Christian Reijnoudt Studio Beeldwerken

Thema

Marijke Hermsen

Welzijsmedewerker
De Tollenkamp, Rhenen
‘In het Elpee Café staat een nieuwe platenspeler in een
oud jasje, en een stapel elpees. De bewoners kunnen een
liedje uitkiezen en een spelletje spelen. Allerlei genres passeren de revue, van opera tot Rob de Nijs. Muziek maakt zoveel
los bij mensen, van fijne en mooie herinneringen die weer
bovenkomen tot soms verdrietige emoties. En die mogen er ook
zijn. Dan sla je een arm om iemand heen en bied je troost. Met
andere bewoners wil je wel contact, maar dat lukt niet meer.
En dan is er muziek, die toch voor die ongrijpbare connectie
zorgt. Dan zie je ineens een handje of voetje bewegen terwijl
ze op een stoel of in hun rolstoel zitten. Vanwege corona
is het Elpee Café voor onbepaalde tijd gesloten, maar
ik neem de platenspeler nu mee naar de bewoners toe. Geweldig vinden ze dat. “Oh leuk,
gaan we plaatjes draaien?”’
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‘We zijn hier
geen ziekenhuis,
maar een thuis’
Locatie Elim in Amerongen kreeg in het voorjaar van 2020 te maken
met een hevige corona-uitbraak. Negen van de toen twaalf bewoners
van de psychogeriatrische afdeling Tuin-Vijverzicht overleden aan
de gevolgen van het nog onbekende virus. Voor zowel de betrokken
families, de bewoners met dementie als de zorgmedewerkers was
de impact enorm. Leidinggevende Rika Doek en zorgmedewerker
Janneke van den Bruinhorst blikken terug. ‘We deden het echt sámen.’
Janneke herinnert het zich nog
goed. ‘Ik begon op een zondag
aan mijn dienst. De eerste bewoner met klachten was twee dagen
daarvoor positief op corona getest. De complete afdeling werd
afgesloten. Wat volgde was een
periode van enorme spanning.’
Rika vervolgt: ‘Het ziektebeeld
leek toen erger dan nu. Ook het
testbeleid was anders. Als één
iemand positief getest was, ging
men ervan uit dat de rest ook positief was. Er werd meer op basis
van aannames gewerkt.’
Janneke: ‘Op tv zag je al die icmedewerkers, van top tot teen
ingepakt. Dat maakte al indruk.
En dan ondervind je het zelf aan
den lijve. Dag in dag uit werken
met een masker op en schort
en handschoenen aan, is echt
ontzettend zwaar. Maar toch,
het went.’ Rika: ‘Er zijn toen ook
bijna geen medewerkers besmet
geraakt.’
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‘Je kunt wonen bij ons
vergelijken met een gezin’
Leven als gezin

‘Er werd gesuggereerd dat het
aantal besmettingen in verpleeghuizen zo groot was omdat de
hygiëne er niet op orde zou zijn,
zegt Janneke. ‘Ik vond dat heel
pijnlijk om te horen. We zijn hier
geen ziekenhuis, maar een thuis!
Je kunt wonen bij ons vergelijken
met een gezin. Dat is ook het
uitgangspunt van kleinschalig
wonen. Ga maar na, als iemand
binnen je gezin besmet raakt,
hoe houd je de rest van het gezin
dan coronavrij?’ Rika: ‘Bovendien,
ouderen met dementie begrijpen
de maatregelen niet volledig. Zij
zijn meteen weer vergeten dat je

beter niet bij elkaar in de buurt
kunt komen. Of dat je in je elleboog moet niezen.’
Waardering

Gelukkig was er vanuit het behandelteam wel veel waardering.
Janneke: ‘Verpleeghuisartsen
kwamen dagelijks langs en complimenteerden ons met hoe we
het aanpakten. Bezoek van het
welzijnsteam, fysiotherapeuten,
bezoekers, vrijwilligers, alles viel
in één klap weg en wij moesten
de boel opvangen. Daar kwam
bij dat de bewoners heel erg ziek
waren.’ Negen bewoners overleden kort na elkaar, twee daarvan
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zelfs op één dag. Janneke: ‘Je kent
de bewoners door en door, houdt
van hen. Maar afscheid nemen
kon niet. En de overgebleven drie
bewoners waren van slag, vroegen ons waar de anderen waren.’
Rika: ‘De overledenen mochten
niet op de kamer blijven. We
konden geen afscheid nemen,
geen uitgeleide doen. Voor je
gevoel werden de overledenen
‘afgevoerd’. Dat is natuurlijk niet
wat je wenst.’ Voor de betrokken
families was dit ook erg.
Kracht van team

Mede dankzij de saamhorigheid binnen het team hebben
de medewerkers en bewoners
zich door deze moeilijke periode
heengeslagen. Janneke: ‘Iedereen

draaide lange diensten, soms
dagen achtereen. We deden allemaal ons uiterste best om de
bewoners een goede kwaliteit
van zorg te geven.’ Rika: ‘Van
huishoudelijke hulp tot verpleeghuisarts, we deden het echt
sámen.’
Na de uitbraak volgde een periode van rouw en opbouw. Rika:
‘We dachten geleidelijk aan nieuwe bewoners op te nemen, maar
door corona waren er ook bij veel
mensen thuis crises ontstaan.
Hierdoor hadden we in korte tijd
een compleet nieuwe groep, met
een heel andere dynamiek. Het is
de kracht van het team om daar
weer twee groepen van te maken
waar de bewoners zich thuis

Uit de praktijk

voelen en op elkaar afgestemd
zijn. We hebben dus voor hete
vuren gestaan, maar het is ons
gelukt.’
Wonen, zorg en welzijn
Elim is een oase van rust in een
bosrijke omgeving aan de voet van
de Amerongse berg. De locatie biedt
twee woonvormen: zorgappartementen met verzorging aan huis
en kleinschalig wonen. Wilt u meer
weten over wonen, zorg en welzijn
bij Elim of een van de andere
Charim-locaties? Maak vrijblijvend
een afspraak om kennis te maken.
0800 0711
www.zorggroepcharim.nl
klantenservice@zorggroepcharim.nl

‘We vinden allebei dat
we maatschappelijk iets moeten
blijven betekenen’
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Vrijwilliger in beeld

‘De Looborch is echt
een warm nest’

Met veel liefde en plezier werken Hans (68) en Alie (66)
Alberts twee tot drie ochtenden per week in ‘t Winkeltje van
De Looborch in Zeist. De locatie voelt voor het echtpaar als een
tweede thuis. Jarenlang bezochten ze er de ouders van Alie, die
tot hun overlijden twee jaar geleden in De Looborch woonden.
‘De liefde die hier wordt gegeven, is bewonderenswaardig.’
Toen de ouders van Alie nog
leefden, kwamen Hans en Alie
wel vijf tot zes keer per week
op bezoek in De Looborch. Vaak
brachten ze hun kinderen en
kleinkinderen dan mee. ‘Het
is echt een warm nest’, vertelt
Alie. ‘De mensen hier zijn zo
ontzettend lief en zorgzaam en
er wordt veel voor de bewoners
georganiseerd.’
Vier jaar geleden begon Hans
als vrijwilliger in ’t Onderonsje,
het grand café in De Looborch
waar bewoners en omwonenden terechtkonden voor een
kopje koffie, een drankje of een
gezellig praatje. ‘Helaas is dit
vanwege corona nu gesloten’,
vertelt Hans. Naast zijn barwerk
bij ’t Onderonsje zit Hans bij
de Wandelclub. Die bestaat uit
tien tot twaalf vrijwilligers. ‘Elke
donderdag gaan we wandelen
met mensen die in een rolstoel
zitten. Voorheen gingen we als
één grote groep, maar vanwege
corona doen we dat nu één op
één.’

Over de toonbank

Alie volgde na haar pensioen
anderhalf jaar geleden haar man
en ging aan de slag als vrijwilliger in ’t Winkeltje. Inmiddels
heeft ook Hans zich bij zijn

vrouw gevoegd. Twee tot drie
ochtenden per week bemensen
ze tussen 10:00 en 12:00 uur in
wisselende diensten de kleine
supermarkt en ontvangen ze leveringen, vullen ze de voorraad
aan, verwerken de bestellingen
van de bewoners en zorgen ze
dat de boodschappen bij de
bewoners terechtkomen.
‘Normaal gesproken komen de
bewoners naar de winkel’, zegt
Alie. ‘Vanwege corona hebben we nu een toonbank met
openslaande deuren naar buiten
gecreëerd. Op deze manier kunnen wij ons werk veilig blijven
doen. De bewoners zeggen ons
wat ze nodig hebben en wij reiken hen de boodschappen over
de toonbank aan. Sommige bewoners weten niet meer wat ze
kwamen kopen. Gelukkig weten
wij vaak precies wat ze nodig
hebben. Je leert de mensen zó
goed kennen.’

Extra voorzichtig

Hans en Alie werken in ’t Winkeltje veel samen met hun gepensioneerde vriend Kommer van Heijst
en Sannie Dekker (80), vrijwilliger
en bewoner van De Looborch die
al twintig jaar de inkoop doen.
‘Kommer helpt elke vrijdag. Dat
is altijd de drukste dag, met heel

veel bestellingen.’ Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat
een aantal vrijwilligers het werk
(tijdelijk) heeft neergelegd. ‘Ook
wij hebben gelet op onze leeftijd
goed nagedacht’, zegt Alie. ‘We
zijn wel extra voorzichtig. Maar
we vinden allebei dat we maatschappelijk iets moeten blijven
betekenen. De liefde die bij De
Looborch wordt gegeven, is bewonderenswaardig. Als vrijwilligers doen we goed werk én we
blijven zelf actief. Maar we doen
het uiteindelijk voor de mensen. Het is ontzettend dankbaar
werk.’

Word vrijwilliger
bij Charim

Onze mantelzorgers, vrijwilligers
en zorgmedewerkers zijn onmisbaar in onze zorgverlening. Samen
werken we aan een waardevolle
tijd voor onze cliënten. Wilt u ook
vrijwilligerswerk doen? U bent van
harte welkom! Neem contact met
ons op via
0800 0711
www.vrijwilligerbijcharim.nl
klantenservice@zorggroepcharim.nl
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‘Mijn vrouw en
ik genieten hier
volop’

Bakje troost
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Urenlang kan Mees Blokhuis (73)
vertellen over zijn verleden als postaal
rechercheur waarbij hij de grootste
criminelen in de gevangenis bezocht.
Tegenwoordig bezoekt hij dagelijks
anderen achter slot en grendel: de
kippen van locatie Groenewoude in
Woudenberg. ‘Ze herkennen me al als ik
er ’s ochtends aankom.’
Samen met een gepensioneerde vriend bouwde Mees Blokhuis
vorig jaar het ruime onderkomen voor de vijf kippen in de tuin
van Groenewoude. Sindsdien zorgt hij ook voor de dieren. ‘Ik
geef ze twee keer per dag te eten. Aan het eind van de dag gaan
ze in het binnenhok, dat ik vervolgens afsluit. Als ik ze de volgende
dag weer eruit laat, vind ik nog wel eens een eitje.’
Dezelfde plek

Mees Blokhuis is een Woudenberger in hart en nieren. Samen met
zijn echtgenote Leny (70) woonde hij 35 jaar lang op dezelfde plek
in het Utrechtse dorp. Ook hun vier kinderen wonen er nog steeds.
Nadat de straat waar zij allebei hun jeugd doorbrachten zo’n vijftien
jaar geleden het veld moest ruimen ten behoeve van nieuw te bouwen
zorgappartementen, stelde een van zijn kinderen voor om hier eens naar
te kijken. ‘Iets in mij zei dat we dat moesten doen.’ Zo gezegd, zo gedaan.
‘Uiteindelijk hebben we tien jaar lang in een zorgappartement gewoond op
dezelfde plek waar we beiden zijn opgegroeid.’
In 2018 nam het echtpaar definitief afscheid van ‘hun’ plek om een appartement in Groenewoude te betrekken. ‘Dertig jaar geleden werd bij Leny de
ziekte van Parkinson vastgesteld. Ze is al jaren afhankelijk van een rolstoel.
Toen wij hier in 2018 naar een kamer voor kortdurende opname kwamen kijken– ik zat toen ook in een rolstoel vanwege leukemie in mijn beenmerg – was
de toenmalige teammanager Zorg zo met ons begaan, dat we meteen een appartement aangeboden kregen.’
Openslaande deuren

Ze hebben het enige appartement met openslaande deuren naar een terras van 5
bij 3 meter. ‘Ik heb het terras zelf ingericht. Leny kan vanuit haar rolstoel zelf de
deuren naar het terras opendoen en er in het voorjaar heerlijk zitten om te genieten
van de aangrenzende bloementuin van Groenewoude. Ik mocht hiervoor de planten
en bloemen uitkiezen en ik schoffel er zo nu en dan doorheen. Ja, Leny en ik genieten hier volop. Ik heb nog nooit zo’n mooie tuin gehad!’

Zorg binnen handbereik

Groenewoude is een kleine en gemoedelijke locatie aan de rand van
Woudenberg. Bewoners kunnen hier leven op een manier die het beste
bij hen past, met de nodige zorg, service en comfort binnen handbereik.
0800 0711
www.zorggroepcharim.nl
klantenservice@zorggroepcharim.nl
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Hey!
zin in een leuke
vakantiebaan?

Er zitten bewoners op jou te wachten. Volg je een
opleiding in de zorg? Kom ons dan helpen in de
verzorging. Heb jij andere talenten? We zoeken je ook
als je kunt poetsen of graag in de keuken staat. Maak
jouw zomer onvergetelijk. De ouderenzorg is leuk!

#vakantiewerk #charim

werkenbijcharim.nl/vakantiebaan

