Nieuws van cliëntenraad De Tollekamp
Vergadering 7 juni 2021
Nieuw lid cliëntenraad de Tollekamp
In onze vergadering van 7 juni is de heer Henk Voigt
benoemd tot lid van de cliëntenraad. We wensen hem
een goede tijd bij ons! Hij zal zich in een volgend
bulletin aan u voorstellen.

Werkzaamheden van ds. Maaike de Goei
Maaike de Goei, vertelt ons over haar werk in de
Tollekamp, dat uit veel verschillende onderdelen
bestaat.
Zij werkt als geestelijk verzorger namens de Protestantse Gemeente te Rhenen in de Tollekamp.
Zij wil er echter ook zijn voor bewoners met een andere levensbeschouwing.

Marjan Palland

Corona
Er waren in juni geen besmettingen met corona meer onder onze bewoners. We zijn erg blij dat er
voor bewoners en bezoekers versoepelingen zijn gekomen.

Waardigheid en Trots
Nadat een paar jaar geleden het project Waardigheid en Trots in de Tollekamp is uitgevoerd,
heeft er nu een evaluatie plaatsgevonden. Bij een aantal zaken is aanscherping nodig in de
komende tijd.

Leegstand kamers
Door Corona zijn er minder nieuwe bewoners opgenomen en staan er kamers leeg.
Er is geen wachtlijst op dit moment en daarom zal er meer bekendheid worden gegeven over de
mogelijkheid van nieuwe opnames.

Nieuwe ambtelijk secretaris
In juni hebben wij afscheid genomen van onze interim ambtelijk secretaris Manuele van
Nieuwamerongen. Per 1 juni is Janneke Blankers ambtelijk secretaris voor de cliëntenraad van
De Tollekamp. We zeggen Manuele hartelijk dank voor de fijne samenwerking en heten Janneke
van harte welkom. Zij zal zich eveneens in een volgend bulletin aan u voorstellen.

Met een hartelijke groet van Marjan Palland, secretaris Cliëntenraad De Tollekamp

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bulletin, dan kunt u contact
opnemen met CR De Tollekamp per mail: cliëntenraad-detollekamp@zorggroepcharim.nl of via
telefoonnummer 06-187 27 989 (Janneke Blankers, Ambtelijk secretaris CR De Tollekamp). Meer
over de cliëntenraad leest u op https://zorggroepcharim.nl/locaties/detollekamp/cliëntenraad-detollekamp.

