
 

 

Vanuit de bewonersraad  
 
Kaarten  
Wie wil er voor en namens bewoners zorgen voor een kaartje bij lief en leed? 
Ontmoet bij een geschreven groet  een blij gemoed! 
 
Meten is weten 
Op Zorgkaart Nederland kan u of uw familie 
rapportcijfers geven voor belangrijke zaken in 
uw dagelijks leven in Spathodea, namelijk: 
‘afspraken’, ‘verpleging’, ‘omgang 
medewerkers’, ‘kwaliteit van leven’, ‘luisteren’ 
en ‘accommodatie’ Bent u er nog niet aan 
toegekomen? Doe dit dan vooral alsnog!  
Het aantal waarderingen is nu nog te laag om een goed beeld te geven.  
Voor het team én voor de bewonersraad is het belangrijk te weten hoe u uw leven in 
Spathodea ervaart. Complimenten over wat goed gaat helpen om het goede vast te 
houden. Een kritische opmerking maakt duidelijk wat nog verbeterd kan worden. Wij 
roepen u daarom op om uw waardering voor Spathodea te geven op: 
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-
charim-locatie-spathodea-zeist-3048213Zorgkaart Nederland. 
Hiervoor heeft u dus een computer of laptop nodig. Als dat lastig voor u is, vraag dan 
een familielid of mantelzorger om dit voor u of samen met u te doen. Voor hulp kunt 
u ook contact opnemen met Karien de Haas, voorzitter bewonersraad (tel.nr. 06-
55562933) of Bineke Glas, ondersteuner (tel. 06-83066318). 
 
 
Urgent!!!!! Noodkreet!!!! 
 
Een dringende oproep om leden / voorzitter voor de Bewonersraad. Omdat er een 
aantal leden aftreden, waaronder ook de waarnemend voorzitter, is de kans erg groot 
dat de Bewonersraad  volgend jaar moet worden opgeheven. Het gevolg daarvan is 
dat uw stem niet kan worden verwoord door een Bewonersraad naar 
zorgmedewerkers en de organisatie. 
Om u te kunnen blijven informeren en van dienst te zijn, zijn er dringend leden nodig. 
Wilt u als bewoner, familie of mantelzorger ons helpen een stem te zijn voor degenen 
die dat niet meer kunnen, meld u zich  dan alstublieft aan bij één van de 
onderstaande personen. 
 
 

• Mw. Bineke Glas (ondersteuner van de bewonersraad), tel.: 06-83066318, e-mail: 
clientenraad-spathodea@zorggroepcharim.nl. 

• Marlies Bochane (locatie manager) tel: 0633988647, e-mail: 

• marliesbochane@zorggroepcharim.nl  www.spathodea.nl  
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Herfst  

De blaren vallen, vallen wijd en zijd  
als uit des hemels tuinen neergevaren.                                     
Zij vallen met ontkennende gebaren 
en in de nachten valt de zwarte aarde 
uit alle sterren in de eenzaamheid. 
Wij allen vallen. Ook deez’ hand, ze valt. 
En zie slechts anderen aan: het is in allen. 
Toch is er Eén die al dit vallen 
oneindig zacht in Zijne handen houdt. 
 
Rainer Maria Rilke 
 
Heeft u een tip of idee? 
Graag horen wij wat er leeft onder de bewoners. Soms zijn het juist de kleine dingen 
die het leven wat gemakkelijker en aangenamer maken. Is er iets waarvoor u 
aandacht wilt vragen? Laat ons dat vooral weten!  
 

• Dhr. Theo Speulman, app. 10; 

• Mw. Hannie Habermehl-Zandvliet, tel.: 0343-518551, e-mail: 
hanniezandvliet@live.nl; 

• Mw. Karien de Haas, tel. 06-55562933, e-mail: mguldemond@ziggo.nl 

• Mw. Bineke Glas is de ondersteuner van de bewonersraad, tel.: 06-83066318, e-mail: 
clientenraad-spathodea@zorggroepcharim.nl. 

 
Hannie Habermehl-Zandvliet 
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