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Vanuit de onlangs gehouden enquête onder de bewoners gaan we als cliëntenraad 
vooral extra aandacht aan de warme maaltijd geven. In alle locaties van Charim wordt 
per dag één menu aangeboden, als iemand dit echt niet lust is er een alternatief. We 
hebben bij de locatiemanager aangegeven dat er voldoende variatie moet zijn in de 
maaltijden. We gaan de kwaliteit van de maaltijden samen met de bewoners volgen. 
 
We worden door de locatiemanager bijgepraat over het corona-virus. Gelukkig zijn er 
op dit moment onder de bewoners geen besmettingen; de medewerkers zijn gevacci-
neerd, evenals de bewoners die zorg van de arts van Charim krijgen. De bewoners die 
een eigen huisarts hebben worden in de tweede week van maart gevaccineerd.  
 
Een punt van aandacht voor de medewerkers is dat bezoekers van buiten zich niet al-
tijd aan de afspraken houden, dat per bewoner maar één bezoeker per dag is toege-
staan. Dit verhoogt het risico van besmetting.  
De ziekenhuizen hebben aan de verpleeghuizen gevraagd om capaciteit beschikbaar 
te stellen als onverhoopt een derde corona-golf op ons afkomt. Ook de Amandelhof is 
hiervoor gevraagd. 
 
De schilders zijn in huis, de kapel en het restaurant worden nu als eerste aangepakt, 
er komt ook nieuwe vloerbedekking. Daarna krijgen de gangen een beurt. Over de 
nieuwbouwplannen valt geen nieuws te melden, men zit in een fase van onderzoek 
hoe een nieuwe Amandelhof er moet uitzien om de komende decennia goed te kun-
nen functioneren.   
 
De locatiemanager geeft ons informatie over de financiële gang van zaken over de 
eerste maanden van het jaar. Niet alle woningen waren bezet, en er zijn extra kosten 
gemaakt vanwege de corona-crisis. Beide factoren zorgen voor negatieve cijfers.  
 
Omdat er onder de bewoners onduidelijkheid heerste over het zgn. broodgeld heeft 
de locatiemanager daarover op verzoek van de cliëntenraad een brief naar de bewo-
ners gestuurd om dit uit te leggen. Ook over het winkeltje kwamen bij de cliënten-
raad opmerkingen van bewoners, met name over het assortiment en de versheid van 
de producten. We hebben met de locatiemanager afgesproken dat dit aandacht 
krijgt. 
 
 

De volgende vergadering van de cliëntenraad is op 13 april. 


