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De CR-Nieuwsflits…. om u op de hoogte te houden!
De cliëntenraad (CR) van Zuyder Waert streeft er naar om 2 tot 3 maal
per jaar een Nieuwsflits uit te geven. In de Nieuwsflits kunt u lezen waar
de cliëntenraad zich mee bezig houdt.
Vanuit de Werkgroep Zichtbaarheid :
Vanuit de cliëntenraad is een werkgroepje samengesteld die zich tot doel heeft gesteld om
meer bekendheid te geven aan de cliëntenraad
van Zuyder Waert en het werk dat de raad
doet. De werkgroep heeft zich in het afgelopen half
jaar met (o.a.) de volgende zaken bezig gehouden:
Er is een nieuwe folder voor de cliëntenraad gemaakt;
De cliëntenraad heeft de informatie over de raad op de website van Magentazorg verbeterd en uitgebreid;
Na elke cliëntenraadsvergadering wordt een overzicht van de belangrijkste vergaderpunten / gespreksonderwerpen gepubliceerd op de zogenaamde whiteboards, op de gangen aan het begin van alle wijken;
Na afloop van elke cliëntenraadsvergadering wordt er in de centrale hal
spreekuur gehouden door cliëntenraadsleden.

Het Jaarverslag van de
cliëntenraad is uit! U
kunt ons Jaarverslag
lezen op de site van
Magentazorg.
Surft u daarvoor naar:
www.magentazorg.nl
In de zwarte balk, bovenin de
homepage van onze site, staat het
woord ‘cliëntenraad’. Als u daarop
klikt komt u verder bij alle informatie over de cliëntenraad. Wilt u het
verslag op papier lezen? Dan kunt
u een exemplaar opvragen bij de
ondersteuner van de cliëntenraad.
Tel: 072-5753679 of
cr-zuyderwaert@magentazorg.nl

De cliëntenraad
houdt zomerstop
tussen 15 juli en
eind augustus!

Verbouwing van de hal en het restaurant .
U heeft vast gemerkt dat er nog steeds hard gewerkt wordt aan de verbouwing van het restaurant en de centrale hal van Zuyder Waert. Cliëntenraadslid Henny Nijman is namens de
raad toegetreden tot de commissie die een feestelijke opening, later dit jaar, voorbereidt.
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Verkoop van tweedehands kleding in de hal
van Zuyder Waert .
U heeft haar vast wel eens gezien, Dea van
Zanten, al 26 jaar vrijwilliger in Zuyder
Waert waarvan de laatste 5 jaar actief bij
de verkoop van 2e-hands kleding. Elke
donderdag te vinden in de hal van ons verpleeghuis. Dea beheert een uitgebreide en
steeds weer vernieuwde collectie damesen herenkleding. Er is een zomer- en een
wintercollectie. En er zijn, ter completering
van een outfit, ook nog heel veel kettingen,
broches of armbanden bij Dea en haar collega-vrijwilligers te koop. Dea is helemaal in haar element in haar
tweedehands kleding shop. Zij wast en strijkt de ingeleverde kleding
zelf, hangt de kleding op kleur en maat in de rekken en kleedt de
paspoppen aan. Voor een rok betaalt de klant twee euro vijftig, een
vest kost 3 euro en voor een twinset of jas mag 5 euro neergeteld
worden.
De opbrengsten van de kledingverkoop worden opgespaard en vervolgens gedoneerd aan de afdeling Activiteitenbegeleiding (de
pleinregisseurs). Zij organiseren er uitjes voor de bewoners mee. Of
de opbrengsten worden gebruikt voor gezellige optredens voor de
bewoners.

Colofon / Contact opnemen:
De cliëntenraad van Zuyder Waert is te
bereiken via haar emailadres:
crzuyderwaert@magentazorg.nl of via de
ondersteuner: Aukelien Jellema, telefoon: 072-5753679
De cliëntenraad bestaat uit de volgende
leden die de volgende wijken vertegenwoordigen:
Voorzitter: Elsbeth Hartkoorn (Waterkant)
Vicevoorzitter Rein Dijkstra (Stolp)
Leden:
Gerda Bakker (Westertocht)
Dick IJff (Stolp)
Tom Smits (Waterkant)
Henriette Lautenbach (Westertocht)
Jan te Boekhorst (Waterkant)
Henny Nijman (Kust)
Bezoek onze website:
www.magentazorg.nl

De cliëntenraad zoekt versterking!
Dit voorjaar heeft de cliëntenraad nieuw lid binnen haar gelederen
mogen verwelkomen: Henny Nijman is afgevaardigde vanuit wijk
Kust. De CR kan echter nóg meer nieuwe leden gebruiken. Vooral
vanuit de wijk en Kust en Westertocht wordt versterking gezocht .
Heeft u interesse in een plek in de cliëntenraad? Neemt u dan contact op met de ondersteuner van de CR. De contactgegevens leest
u in het colofon hiernaast.

Voor alle verpleeghuisinstellingen in
Nederland is het in de afgelopen
maanden mogelijk geweest om extra
geld aan te vragen in het kader van de
zogenaamde Waardigheid&Trots regeling.

Familieavond succes.
Op dinsdagavond 27 juni jl. organiseerde de
cliëntenraad een informatieavond voor familie
en mantelzorgers van onze Zuyder Waert
bewoners. Onderwerp van de avond was:

“Ga naar de notaris, voor het te laat is”
Spreker van de avond notaris Erwin Kienhuis,
hield voor een publiek van zo’n 45 personen een
verhelderend betoog over het belang van het
regelen van de (financiële) zaken wanneer u
(thuis of in het verpleeghuis) een naaste met
dementie heeft.
Volgende Familieavond in november!

In deze 1e tranche heeft staatssecretaris Van Rijn 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook Magentazorg heeft
ingeschreven om een deel van dit extra geld te kunnen ontvangen. Met dat
geld, is de bedoeling, zullen een aantal projecten worden uitgevoerd die
ten goede komen aan de cliëntenzorg.
Voorzitter en afgevaardigde naar de
centrale cliëntenraad Elsbeth Hartkoorn, heeft namens de gezamenlijke
cliëntenraden haar handtekening gezet onder de aanvraag voor het extra
geld.

Door Zorginstituut Nederland is het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geschreven. Het kader is
een programma voor de verbetering van de verpleeghuiszorg. Het
is nu aan de verpleeghuisinstellingen om de zaken die in dit kwaliteitskader staan beschreven, uit te
voeren. De verbeterpunten liggen
o.a. op het gebied van persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, personeelssamenstelling en het verbeteren van kwaliteit.
Ook Magentazorg moet aan dit kwaliteitskader (gaan) voldoen.
De verschillende cliëntenraden zullen dit proces volgen en
erover in gesprek blijven met het management van Magentazorg.

