
 

 

Vanuit de bewonersraad  
 
Corona 
Het is fijn om weer op een ouderwetse, gewone manier met elkaar om te gaan.  
We wensen u ook de komende zomer virus-vrije maanden  toe.  
 
Kwaliteit van zorg 
Tijdens de jaarvergadering hebben we de resultaten laten zien van de enquête in 
April. Naar aanleiding van de antwoorden konden we u laten zien dat er een lichte 
verbetering zichtbaar is ten opzichte van 2021. Helaas  is dit niet altijd voelbaar en 
wordt er opgemerkt dat u nog veel te maken hebt met verschillende zorgverleners. 
Dit heeft zeker ook te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Niet de tijd 
kunnen/willen nemen om u te horen en naar u te luisteren waren terugkomende 
opmerkingen. We nemen uw zorgen hierover mee in onze overleggen met de 
locatiemanager.  
Bij goede zorg hoort ook het eten. Er zijn bewoners die hun maaltijd op het 
appartement krijgen aangereikt. In ons overleg met de locatiemanager is ook haar 
voorstel besproken om de prijs van de warme maaltijd te verhogen (naar 9 euro) en 
om bezorgkosten te rekenen voor wie deze maaltijd op het appartement aangereikt 
wil krijgen (à 7,50 euro per week, ongeacht het aantal afgenomen maaltijden). Dit 
alles alleen voor bewoners die huurders zijn (met of zonder thuiszorgindicatie). Voor 
alle bewoners met een WLZ-indicatie (die volledig in zorg zijn) zitten deze kosten al 
bij de dagvergoeding inbegrepen. De cliëntenraad heeft met beide zaken ingestemd. 
Deze prijsverhoging vinden we reëel gezien de prijsstijgingen van de laatste tijd en 
het feit dat de maaltijdprijs al lange tijd niet verhoogd is. Ook de bezorgkosten 
vinden we te billijken, te meer daar er een alternatief is: als u de warme maaltijd in 
de Tamarinde gebruikt of hem daar zelf ophaalt, betaalt u geen bezorgkosten. 
 
Afscheid van voorzitter en twee leden 
Tijdens de jaarvergadering nam onze voorzitster, Lidy Ruyssenaars, na 8 jaar 
afscheid. Ze heeft veel voor bewoners betekend en zich ervoor ingezet dat 
Spathodea voor hen een warm, leefbaar en fijn thuis is. We namen daarom met een 
dankbaar en triest gevoel afscheid. Ook een woord van dank aan dhr. van Dijk en 
dhr. de Ronde die in 2021 zijn afgetreden .  
Het was fijn dat er veel bewoners aanwezig waren. Met dank aan Bert die de 
techniek deze avond voor ons verzorgde.    
 
Balkons 
Wat fijn dat de balkons weer toegankelijk zijn. Een bewoonster vindt het bezwaarlijk 
dat er afgevallen bladeren tussen het rooster terecht komen; hier wordt nog naar 
gekeken. 
 
 
 



 

 

Hittewering 
De koepels en trapportalen zijn hitte-werend gemaakt. We wensen u een zonnige, 
maar een niet te hete zomer toe. 
 

Wilt u of kent u iemand die de hamer wil oppakken?  
Tja, onze voorzitster  is afgetreden. We mogen u voorstellen aan onze tijdelijke  
voorzitster Mw. Karien Guldemond-de Haas. 
Karien is al lid van de Bewonersraad en wil als overbrugging  het voorzitterschap  
overnemen. Wij hopen echter dat er op korte termijn een raadslid bijkomt die deze 
taak op zich wil nemen. Er is afgelopen 21 mei bij Slotstadradio door Hannie een 
oproep gedaan voor nieuwe bewonersraadsleden, met name voor een voorzitter. 
Mocht u iemand weten, aarzel niet om hem of haar te vragen. U kunt contact 
opnemen met : 

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

 
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!  
 
Wij houden geen spreekuur meer. Wel komt er regelmatig iemand vanuit de 
bewonersraad naar het borreluurtje op vrijdagmiddag.  
Ook kunt u elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw vragen, tips en 
signalen.  

• Dhr. Theo Speulman, app. 10; 

• Mw. Scarlett Houtman, app. 32, tel.: 030-6952495; 

• 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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