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Geachte bewoners, 

U bent nu al zeven weken in isolatie door het gemene coronavirus. 

Het ‘gewone leven’ lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Maar dat geldt 

niet voor de zorg!  In Elim zijn alle zeilen bijgezet om de verspreiding 

van het coronavirus tegen te gaan en de zorg voor de bewoners zo 

goed en veilig mogelijk te kunnen bieden.  

Zorg en management zijn zich goed bewust van de impact die het feit 

dat u geen bezoek mag ontvangen en geen activiteiten kunt bijwonen 

heeft op uw welbevinden. Het hele team doet zijn uiterste best dit te 

compenseren, maar dat is, samen met de grote vraag aan zorg, niet 

altijd doenlijk.  

De cliëntenraad is heel blij dat er een flexotel is geplaatst. Voor 

sommigen van u een uitkomst. Ook de prachtige zangmomenten in 

de tuin, de stoeptekeningen van buurtbewoners, de bloemetjes, 

kaarten en andere attenties, zijn hartverwarmende blijken van 

meeleven. 

De cliëntenraad heeft grote waardering voor de wijze waarop de 

locatiemanager en haar medewerkers daadkrachtig optreden in deze 

buitengewone crisis, daarbij hun eigen angst en onzekerheid opzij 

zettend. Niemand wist hoe het precies moest, het was voor iedereen 

een sprong in het duister. 

Als cliëntenraad kunnen we dat alleen maar zo goed mogelijk volgen. 

Twee maal per week praat de locatiemanager onze voorzitter bij. 

Onze cliëntenraad had vooral aanmerkingen op de 

informatievoorziening aan de bewoners en contactpersonen. We 

hoorden van bewoners en familie van met name de appartementen 

dat ze completer en concreter geïnformeerd wilden worden over de 

stand van zaken binnen Elim. Duidelijk was dat de locatie Elim zwaar 

getroffen was. Maar hoe zwaar? Op welke afdelingen? En hoeveel  



cliënten en medewerkers zijn er besmet en overleden of genezen?   

In de krant las u meer dan dat u door het management was 

medegedeeld. Dat riep vragen op en zorgde ons inziens voor 

onnodige onrust en verontwaardiging. De zorgmedewerkers zijn 

graag bereid vragen te beantwoorden, maar als cliëntenraad hechten 

we er waarde aan dat iedereen concreet en eensluidend 

geïnformeerd  wordt. Ook de familie, die nu toch al zo machteloos op 

afstand staat.  

We begrijpen dat de aandacht van het team vooral uitgaat naar de 

zorg en dat de coronacrisis heel veel van hen vraagt. Maar we 

hebben er nadrukkelijk op gewezen dat goede en complete 

informatie belangrijk bijdraagt aan het welzijn van de niet zieke 

bewoners. De communicatie is inmiddels verbeterd. Het is echter een 

bewuste keuze van Charim om geen locatie gebonden informatie te 

geven over het aantal besmettingen en sterfgevallen.  

We zijn blij met de medewerkers van het welzijnspalet dat binnen 

alle beperkingen creatief hun best doen u bezigheden te geven.       

En met de geestelijke verzorging die geboden wordt door Maaike de 

Goei-Jansma. Ook Jannie Beumers is geweldig in de ondersteuning 

van familieleden.  

Beste bewoners, we moeten met zijn allen nog even volhouden. Er zit 

niets anders op. Schroom niet om vragen te stellen aan uw EVV-er en 

maak gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden die er voor u zijn. 

Wij leven met u mee en houden de vinger aan de pols. Mocht u ons 

willen spreken dan kan dat natuurlijk. Onze voorzitter, Bert 

Berendsen is bereikbaar op telefoonnummer 0343-452902. 

Ter bemoediging een gedicht van Cristina van den Berg. 

Hartelijke groet, 

De Cliëntenraad van Elim 



 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze bijdrage van de 
cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met CR Elim via mailadres clientenraad-
elim@zorggroepcharim.nl of telefoonnummer 06-30945353 (Manuele van 
Nieuwamerongen, Ambtelijk Secretaris a.i. CR Elim). Meer over de cliëntenraad leest u 
op https://zorggroepcharim.nl/locaties/elim/cliëntenraad-elim. 
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