
Vanuit de bewonersraad 
 
We hebben uw hulp nodig om verspreiding van het Coronavirus te stoppen! 
Het Coronavirus greep ook in Spathodea om zich heen. Ruim twintig bewoners en 
een medewerker werden positief getest. Er zijn bewoners die wèl positief getest zijn, 
maar geen klachten hebben. Dat maakt het extra moeilijk om de adviezen op te 
volgen en in isolatie te blijven. Toch is dat broodnodig om verdere besmettingen te 
voorkomen. Er zijn immers ook een aantal bewoners flink ziek en we hebben 
bovendien bewoners verloren ten gevolge van het virus. Daarom drukken ook wij u, 
ook vanuit de bewonersraad, op het hart om toch vooral alle maatregelen serieus te 
nemen en de adviezen op te volgen. Blijf zoveel mogelijk thuis, was en desinfecteer 
uw handen, draag zodra u uit uw appartement komt een mondkapje over uw mond 
en neus.  
Wij zijn erg blij dat bezoek nog mogelijk is en zouden dat graag zo houden. Dat kan 
alleen als iedereen meewerkt. 
 
Deurbeleid en het gebruik van uw tuindeur 
Het komt voor dat bewoners op de begane grond hun bezoek of hulp te woord staan 
aan de tuindeur of hen zelfs binnen laten door die tuindeur. Doet u dat vooral niet!!! 
Er wordt met man en macht gewerkt om de veiligheid van de bewoners en 
medewerkers te bewaken. De toegangsdeuren zijn gesloten om ervoor te zorgen dat 
bezoekers via de hoofdingang binnenkomen. Daar kunnen zij zich registreren, hun 
handen desinfecteren en een gratis, goed en veilig mondkapje opdoen voordat zij bij 
een bewoner op bezoek gaan. Er zitten medewerkers en vrijwilligers in de centrale 
hal om bezoekers te attenderen op de maatregelen en om spullen voor bewoners in 
ontvangst te nemen. Onlangs nam Henk Prins, de voorzitter van de Raad van 
Bestuur, een middag deze dienst op zich. Overigens hebben diverse medewerkers 
van Charim tijdelijk hun bureau verlaten om op de diverse locaties hand- en 
spandiensten te verrichten.  
 
Positieve geluiden 
Gelukkig horen we ook positieve geluiden: 

• De dagelijkse soep bij de warme maaltijd wordt in het algemeen erg 
gewaardeerd.  

• Lastige verpakkingen bij de warme maaltijden zijn verleden tijd omdat e.e.a. in 
schaaltjes wordt geserveerd. Dat is ook veel beter voor het milieu. 

• Mankementen worden gesignaleerd en snel verholpen. 

• Onlangs nam een schoonmaakbedrijf de algemene ruimten onder handen en 
alles is nu weer stralend schoon. 

• In de nacht zijn nu twee zorgmedewerkers aanwezig omdat een medewerker van 
de thuiszorg dan haar standplaats heeft in Spathodea.  

 
Geen spreekuur Bewonersraad 
Wensen, dromen en verlangens. Zorggroep Charim wil deze voor en met haar 
cliënten realiseren. De bewonersraad werkt daar met plezier aan mee en wil graag 
weten wat er leeft onder de bewoners van Spathodea.  



Toch is er vanwege Corona deze maand geen spreekuur in de Tamarinde. Wilt u iets 
aan ons kwijt, dan kunt u een briefje doen in het brievenbusje van de cliëntenraad 
(nr. 49). U mag ook bellen met Lidy Ruyssenaars: 030-6910453 of 06-27081966.  
 
Communicatie en begrip 
Het is voor iedereen een hectische, frustrerende en spannende tijd. Bewoners 
worden al te lang beperkt in hun bewegingen, het bezoek van familieleden is 
gelimiteerd en medewerkers lopen al te lang op hun tenen. Ondanks grote inzet van 
iedereen, gaat er ongetwijfeld wel eens iets mis. Zo bleek dat niet alle 
contactpersonen het bericht van Astrid Koens (vervanger toen Marlies ziek was) 
hadden ontvangen. Het is goed dat dergelijke signalen ons bereiken. Bij mij bleek dat 
deze mail in de Spam-box terecht was gekomen: sindsdien check ik de Spam-box 
regelmatig. 
Natuurlijk moet u het melden als er iets niet goed gaat of iets niet begrijpt. 
Wederzijds begrip en een beetje lief zijn voor elkaar zijn nu belangrijker dan ooit.  
 
 
Lidy Ruyssenaars 
(voorzitter bewonersraad) 


