
Vanuit de bewonersraad 
 
In memoriam mijnheer Van Rijkom 
Het overlijden van de heer Van Rijkom heeft ons geraakt. Nog voordat Spathodea 
een eigen cliëntenraad had, vertegenwoordigde hij de belangen van onze bewoners 
in een gecombineerde raad met een andere locatie. Vanaf de oprichting van de 
cliëntenraad van Spathodea in 2014 was hij daarvan lid. Wij hebben hem leren 
kennen als een bijzonder lieve en zorgzame man met een warm hart voor de 
bewoners van Spathodea. Hij had oog voor zowel hetgeen er goed ging als waar 
verbeteringen wenselijk waren; hij vond het belangrijk om altijd beide te benoemen. 
Wij zullen hem missen.  
 
Vertrek van twee leden 
Kees Winia heeft zich ruim vier jaar met hart en ziel ingezet voor de belangen van de 
bewoners van Spathodea. Vorig jaar gaf Kees al aan dat hij eraan twijfelde of hij er 
nóg een periode aan vast wilde knopen. Uiteindelijk heeft hij besloten om zijn 
deelname aan onze raad niet met een tweede termijn te verlengen. Dat vinden wij 
bijzonder spijtig, maar we kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren. Zijn grote 
inzet en betrokkenheid zullen wij enorm missen. Gelukkig komt Kees - na de 
vaccinaties - weer op maandag als vrijwilliger in de Tamarinde werken.  
Daarnaast heeft Diana Gouw-Gaasbeek aangegeven dat zij het werk van onze raad 
niet langer kan combineren met haar andere taken en verantwoordelijkheden. We 
vinden dat heel jammer, maar begrijpen en respecteren haar beslissing. Diana trad in 
2019 aan op het moment dat de raad in woelig vaarwater verkeerde. Een moedig 
besluit, waarmee zij ons enorm heeft gesteund. Wij hebben veel waardering voor 
haar. 
 
Samenstelling bewonersraad 
De bewonersraad wordt op dit moment gevormd door drie bewoners, een dochter 
van een bewoner en daarnaast twee vrijwilligers die ervaring hebben met 
medezeggenschap. Bineke Glas is de ondersteuner van de bewonersraad. U kunt ons 
rechtstreeks benaderen met uw vragen, opmerkingen en signalen. 
Dhr. Theo Speulman, app. 10; 
Dhr. G. v. Dijk, app. 74; 
Mw. Scarlett Houtman, app. 32, tel.: 030-6952495; 
Mw. Hannie Habermehl-Zandvliet, tel.: 0343-518551, e-mail: hanniezandvliet@live.nl; 
Dhr. Bram de Ronde, tel.: 06-53616170, e-mail: rondebram@gmail.com; 
Mw. Lidy Ruyssenaars, tel.: 06-27081966, e-mail: l.ruyssenaars@hotmail.nl; 
Mw. Bineke Glas, tel.: 06-83066318, e-mail: clientenraad-spathodea@zorggroepcharim.nl. 
 
Nieuwe folder bewonersraad 
Door Corona kon de raad niet vergaderen. Heel vervelend, maar het bood ook 
ruimte om een nieuwe folder te maken met informatie over onze raad. Wij zijn 
tevreden over het resultaat: binnenkort vind u onze folder in uw brievenbus. Uw 
contactpersoon ontvangt de informatie per mail. Bovendien is de folder te 
downloaden van de website van Spathodea bij het onderdeel Cliëntenraad. 



Werving nieuwe leden bewonersraad 
Afstemmen van zorg, wonen en welzijn op de wensen en behoeften van u, de 
bewoners van Spathodea. Dit doel proberen wij te bereiken door te luisteren naar u 
en mee te denken, mee te praten en mee te beslissen met de locatiemanager. 
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe 
leden, waaronder iemand die (op 
termijn) de voorzitter wil opvolgen. 
Samen met onze nieuwe 
informatiefolder ontvangt u ook 
hierover informatie: een zogenaamde 
wervingsflyer. Wij verzoeken u 
dringend om deze wervingsflyer ook 
onder de aandacht te brengen van uw 
familie. 
Heeft u of een familielid belangstelling, maar behoefte aan meer informatie? Bel dan 
met Lidy Ruyssenaars, voorzitter van de raad (telefoonnummer 06-27081966) of met 
Bineke Glas, ondersteuner van de bewonersraad (telefoonnummer 06-83066318). Zij 
vertellen u graag meer over het boeiende en waardevolle werk van de bewonersraad. 
U kunt ook een e-mail sturen naar: clientenraad-Spathodea@zorggroepcharim.nl.  
 
Spreekuur Bewonersraad in de bibliotheek 
Wij zijn blij dat het spreekuur, ondanks Corona, op vrijdag 5 februari kan doorgaan. 
Wel moeten we uitwijken naar de bibliotheek op de tweede verdieping. Theo 
Speulman en Lidy Ruyssenaars horen tussen 10.30 en 11.30 uur graag wat er leeft 
onder de bewoners: deel niet alleen uw klachten, maar ook uw wensen, dromen en 
verlangens over het wonen en leven in Spathodea. 
 
Lidy Ruyssenaars 
(voorzitter bewonersraad) 
 


