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Ellis Middelhuis over het nieuwe Odensehuis Haarlem
En verder in dit nummer:
Nieuwe bewoners voorgesteld
Hard werken? Heerlijk!

Hét warenhuis voor
elektrische mobiliteit

Alle grote merken
onder één dak

Profiteer van ons
inkoopvoordeel!

PROFITEER VAN
HOGE KORTINGEN BIJ MANGO!
Mango Mobility is dé specialist in elektrische mobiliteit. Naast het grootste assortiment
scoot-mobielen van Nederland, vindt u bij Mango Haarlem ook elektrische ﬁ etsen,
elektrische scooters, e-steps en e-cars/e-brommobielen.

LUGGIE

TIGER 4

• Lichtste vouwscootmobiel ter wereld
• In drie eenvoudige
stappen in te klappen

• Verstelbare armleuningen,
stoel en stuurkolom
• Rijdt op ﬁetssnelheid
• Voorzien van luxe
achtervering
• Snelheid tot 17 km/u,
bereik tot 50 km

van € 2.350,-

van € 4.495,-

voor

voor

Ideaal voor op reis

€ 1.699,-

Snel én stabiel

€ 2.995,-

MANGO
PECHHULPPAS

24/7 SCOOTMOBIELSERVICE

CITYCAR A50

BIRO

• Beschikt over veel
(laad)ruimte
• Snelheid tot 25 km/u,
bereik tot 60 km

• 100% elektrisch
• Geen rijbewijs nodig
• Uitneembaar accupack
• Parkeren waar u
maar wilt!

Ideale boodschappenauto

Snel én stabiel

van € 11.995,voor

€ 9.995,-

vanaf

€ 9.518,-

KOM VRIJBLIJVEND EEN PROEFRIT MAKEN!
MANGO MOBILITY HAARLEM
Eysinkweg 71 (ingang Ford Ardea), 2014 SB Haarlem
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Bent u niet in de gelegenheid om naar de winkel te komen? Dat is geen probleem.
Onze mobiliteitsadviseur komt ook graag bij u thuis!

Bel 023 20 50 116 voor het maken van een vrijblijvende afspraak.
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Een frisse
wind
Het is u vast al opgevallen.
Voor u ligt niet het
vertrouwde Reinalda
Nieuws, maar een fris
en vernieuwd magazine.
Met verhalen voor én
over iedereen binnen
Zorggroep Reinalda.

B

ewoners, vrijwilligers, medewerkers, leerlingen, stagiaires,
familieleden. Samen maken wij de organisatie. Samen zijn wij
Reinalda. Alle betrokkenen komen in dit vernieuwde magazine
nog meer naar voren, in persoonlijke verhalen en mooie foto’s.

In dit nummer o.a.

NIEUWE GEZICHTEN
Bewoners stellen zich voor

5

DAGJE MEELOPEN
Op pad met Sanne Lassche

14

Neem bijvoorbeeld de vrijwilligers. Iedereen weet dat we veel betrokken vrijwilligers hebben. Maar wat doen zij eigenlijk? Hoe bevalt het
hen bij Reinalda? En hoe gaan ze om met bewoners en medewerkers?
Een mooi voorbeeld leest u op pagina 11, in een ‘driedubbel’ interview
met een vrijwilliger, medewerker en bewoner. Zoals vrijwilliger
Monique daarin zegt: “We zijn met z’n allen een team, toch?”
En zo is het maar net! Want we dóén het ook samen, elke dag weer.
Zorggroep Reinalda is een prachtige organisatie. Onze mensen werken
hard, we hebben een grote groep vrijwilligers, er zijn veel activiteiten.
We hebben oog en persoonlijke aandacht voor elkaar. Maar willen we
ook in de toekomst een sterke organisatie zijn? Dan moeten we met
de tijd meegaan en op sommige fronten professionaliseren. Dat vraagt
inzet, uithoudingsvermogen en flexibiliteit.
Het vraagt ook om een frisse wind. Dit vernieuwde magazine, dat vier
keer per jaar zal verschijnen, is daar een mooi voorbeeld van. Ik wens u
veel leesplezier!

Carolien Koning,
bestuurder Zorggroep Reinalda

GOED, BETER, BETS!
Al veertig jaar vrijwilliger

20
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Eindredactie: Maureen Wijnschenk
Vormgeving: Kees Reniers
Tekst: Woordwijf
Fotografie: p 6 - 8 door Saskia Koning.
De overige fotografie door José de Jong.
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Aan het woord

Elke dag blij naar huis
Carmen van der Maat (33) is een nieuw gezicht
binnen Zorggroep Reinalda. De maatschappelijk
werker stelt zich graag aan u voor.
TYPISCH REINALDA “De betrokkenheid van de medewerkers. Ik werk
hier nog maar kort, maar ik kreeg
gelijk een warm gevoel.”
TYPISCH CARMEN “Mijn positieve
energie. Ik probeer met een grote
glimlach rond te lopen en benaderbaar te zijn voor iedereen.”
LEUKSTE AAN MIJN WERK “Het
contact met de bewoners. Het is
mooi om er echt voor de mensen te
zijn en te kijken: wat heeft iemand
nodig? Heeft een bewoner een
luisterend oor nodig, of juist een
grapje? Of kan ik helpen bij problemen met de zorgverzekering, of bij
een conflict tussen een bewoner en
de familie?”
MIJN WERK “Ik begeleid en ondersteun mensen met een WLZ-indicatie, die wonen of zorg afnemen bij
Zorggroep Reinalda. Ik help hen – en
ook hun naasten – om het leven zo
waardevol mogelijk te laten zijn.
Niets is zo mooi als een glimlach op
iemands gezicht. Daarnaast bied ik
ook materiële hulpverlening, zoals
financiële ondersteuning. Zo nodig
verwijs ik door.”
BIJ REINALDA SINDS… “1 april van

dit jaar. Ik heb bijna tien jaar als verzorgende in de thuiszorg gewerkt.
Tegelijkertijd heb ik de opleiding
Maatschappelijk werk en dienstverlening gevolgd. De afgelopen
jaren heb ik gewerkt binnen een
woonvorm voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid.”
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MINDER LEUKE KANT “Dat de zorg

zo complex is, omdat er zoveel bij
komt kijken. In het hele land is er
krapte op de werkvloer, er is bureaucratie. Dan is het soms lastig om zorg
te bieden zoals je graag zou willen.
Dat heb ik hiervoor gemerkt toen ik
in de psychiatrie werkte.”

MOOI CONTACT “Er zitten pareltjes
in elk contact; van groot tot klein.
Zo trof ik laatste een mevrouw in
de gang die overstuur was. Ik heb
met haar gepraat, waarna ze tot
rust kwam en er weer ruimte was
voor een grapje. Mooi dat een kort
contact iemand een goed gevoel
kan geven. ”

“Van aandacht
heb je nooit
genoeg”
NAAST HET WERK “Mijn vriend en
ik zijn ons huis in Haarlem aan het
verbouwen, dus in mijn vrije tijd ben
ik veel aan het klussen. Ook zijn we
een moestuin aan het aanleggen
op een volkstuin. Het was één grote
modderige zooi, maar het begint een
prachtige tuin te worden.”

Reinaldahuis als het zonnetje schijnt.
Ik heb daar deze week nog met
collega’s geluncht. En ik heb een heel
fijne werkplek bij Roomolen.”

WIL ALTIJD NOG… “Meer reizen
maken. Ik ben een halfjaar in ZuidAmerika geweest en negen maanden
in Zuidoost-Azië. En met mijn vriend
heb ik een wintersportchalet gerund.
Het reizen zit in mijn bloed.”

BLIJ NAAR HUIS “Ik ben nog geen
enkele werkdag níét blij naar huis
gegaan. Ik woon vlakbij en zit elke
dag met een grote glimlach – van oor
tot oor – op de fiets naar huis.”

MOTTO “Aandacht maakt alles mooier. Een slogan van de IKEA, maar die
geldt ook zeker in mijn werk. Van
aandacht heb je nooit genoeg! Zeker
als je goede zorg wil bieden.” •

FAVORIETE PLEK “Het terras bij het

Nieuwe bewoners

“Kijk eens
wat een
mooi uitzicht”
HET REINALDAHUIS HEEFT SINDS
1 MEI EXTRA RUIMTE VOOR BEWONERS.
IN DE NIEUWE PLATO STUDIO’S OP DE
EERSTE VERDIEPING HEBBEN INMIDDELS
ZES BEWONERS EEN PLEKJE GEVONDEN.
MAAK KENNIS MET DRIE VAN HEN
EN LEES MEER OVER KLAVERJASSEN,
OUDE BUREN EN TENNIS.
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Geen haast
ADA LUBBERS-VAN DEN
HURK (88): “Kijk eens wat een
mooi uitzicht. Ik kan vanuit
mijn stoel heerlijk naar buiten
kijken. Hiervoor woonde ik hier
beneden. Daar keek ik uit op een
grasveld. Nou, dat had ik snel
gezien. Dit is veel beter. Al gaat
er natuurlijk niets boven je eigen
huis. Maar dat ging niet meer,
omdat ik steeds moeilijker ging
lopen. Ook werden mijn ogen
heel slecht. Dat is echt een handicap. Vooral het lezen mis ik;
ik kon de hele middag met een
boek zitten. Het liefst detectives.
Wat ik nu graag doe? Ik zit vaak
buiten, lekker in het zonnetje.
Soms met een gezellig praatje.
En soms niet. En twee keer in de
week ga ik klaverjassen. Eén keer
in Zandvoort en één keer bij mijn
oude club in Haarlem-Oost. Of ik
ook klaverjasmaatjes zoek in het
Reinaldahuis? Ja, dat zou ik enig
vinden!
Ik ben trouwens geboren en
getogen Haarlemse. Ik heb altijd
in de binnenstad gewoond, bij
de Botermarkt. Daar woonden
de arme mensen, zoals wij. We
waren thuis met vijf kinderen en
mijn vader was vaak werkloos,
maar ik heb een fijne jeugd gehad. Tot mijn trouwen heb ik in
een banketbakkerszaak gestaan
op de Zandvoortselaan. Mijn
man en ik hebben vier kinderen
gekregen; drie dochters en een
zoon, die helaas is overleden. Ik
heb twee kleinzoons, maar geen
achterkleinkinderen. Daar zit ik
op te wachten. Dat heb ik mijn
kleinzoons ook verteld, maar die
hebben geen haast.”
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In de hemel
RIE VAN VUGT-HOOGKAMER
(BIJNA 84): “Als kind was ik al
bijziend, maar met een bril en
later lenzen ging het wel. Toen ik
52 jaar was ging het mis; aan één
oog ben ik blind en met mijn
andere oog zie ik hooguit 16
procent. De afgelopen zeven jaar
heb ik in een verzorgingshuis
buiten Haarlem gewoond, maar
daar was weinig te doen. Ik had
ook geen klik met de andere
bewoners. Op een gegeven
moment zei mijn kleindochter
(Larissa van Bentum, red.), die
zeven jaar in het Reinaldahuis
heeft gewerkt: ‘Oma, waarom ga
je daar niet wonen?’ Ik ben van de
hel in de hemel gekomen. Er is
hier reuring en van alles te doen.
Ik zit op gym, op een koortje.
Leuke liedjes zingen we hoor!
Brandend zand, Marina. Ik kom
ook allemaal mensen tegen die ik
van vroeger uit Haarlem ken. Er
woont hier een oude buurvrouw
van me. En een mevrouw uit één
van de aanleunwoningen ken ik
van het koor waar ik vroeger op
zat. Leuk toch! En mijn drie
dochters – ik heb trouwens ook
een zoon – wonen hier allemaal
om de hoek.
Ja, ik ben wel van de gezellige
praatjes. Met een mevrouw uit
de studio op het hoekje ga ik
veel naar buiten. Het is een heel
fijn huis. Ook de kamer is prima,
al zit ik hier maar tijdelijk. Daar
zijn deze studio’s ook voor
bedoeld. Het is de bedoeling
dat ik doorstroom naar een
appartement. Maar ik ben in elk
geval blij dat ik binnen ben in het
Reinaldahuis.” >>
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Tennis op tv
RIET SCHAAR-SCHUTIJSER
(94): “Ik ben geboren in Venlo,
maar gedoopt in Blerick. Toen
mijn man in Haarlem ging
werken, zijn we hierheen verhuisd. Je werkt waar je brood
is. Ik vond het niet erg, want ik
leerde hier snel weer nieuwe
mensen kennen. Ook door het
tennis; ik heb altijd veel getennist. Of ik een goede speelster
was? Dat zeg je niet van jezelf,
toch? Ik deed het meer voor de
gezelligheid. Tennissen gaat
helaas niet meer. Ouderdom
komt met gebreken hè? Daar
ben ik ook een voorbeeld van.
Daardoor kon ik ook niet meer
alleen wonen. Mijn zoon Thom
heeft dit voor me uitgezocht.
Ik mag niet klagen. Ik word
goed verzorgd, iedereen is
hartstikke lief en ik heb een
fijne kamer, met mijn eigen
spulletjes.
Kijk, daar staat een foto van
mijn liefste dochter. Ze is
heel jong overleden, op haar
dertigste. Ze kwam op zondag
altijd op de fiets naar haar
moeder. Nu doet haar man
dat. En op dinsdag komen mijn
vriendinnen van tennis vaak op
bezoek. Er is ook een mevrouw
op de afdeling hiernaast met
wie ik gezellig kan praten, of ik
zit daar op het balkon. Lezen
doe ik ook graag. Of ik kijk televisie, al is er vaak geen barst
aan. Maar als er tennis op tv is,
dan kijk ik. Dat is altijd leuk.” •
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Zo doen we dat

“Heel leerzaam!”
Hoe kunnen we de zorg beter
maken? Daar zijn we continu
mee bezig. Bijvoorbeeld door
medewerkers bij te scholen.
Zo volgt Yarrow van der Vossen een cursus PDL
(Passiviteit van het Dagelijks Leven). “Daarbij
gaat het erom: hoe kunnen we het bewoners die
niet goed kunnen staan of zitten zo comfortabel
mogelijk maken?”, vertelt de 20-jarige verpleegkundige van de afdeling Spinoza. “We luisteren
naar ons eigen lichaam; het is belangrijk dat ik niet
mijn schouders en rug beschadig als ik iemand uit
bed til. Maar we luisteren óók naar het lichaam
van de bewoner.”
Yarrow krijgt onder andere tips hoe ze iemand op
een goede en prettige manier vanuit bed in de rolstoel kan helpen. “We hebben een bewoonster die
de sta-op lift heel eng vind. Ik wil haar graag beter
kunnen helpen en die angst wegnemen. Want ik
wil ook niet bang zijn als ik naar het toilet moet.”
Goede hulpmiddelen, vervolgt Yarrow, zijn eveneens van groot belang. Bijvoorbeeld een comfortabele lift (zie tekst hiernaast) of aangepaste
kleding. “Als aankleden pijnlijk is voor iemand,
kan aangepaste kleding heel fijn zijn. Zo willen
we de kwaliteit van leven in het laatste stukje
verbeteren.”
Inmiddels heeft Yarrow twee van de zes cursusmiddagen gehad. “De cursusleider loopt ook nog
een ochtend mee op de afdeling, met toestemming van de bewoners en familie. Dan krijg ik nog
allerlei nuttige tips in de praktijk. Heel leerzaam!”

Verpleegkundige Yarrow van der Vossen

Meer comfort
dankzij nieuwe lift

Teamleiders Hennie van de Kerkhof (links) en Hanneke van
Ginkel (rechts) bij de plafondlift. “De tilmat komt nog binnen.”

Begin mei zijn de zes Plato studio’s in het
Reinaldahuis opgeleverd. Deze beschikken
over een gloednieuwe plafondlift.
Hiermee kunnen bewoners, via een rail aan het plafond,
eenvoudiger worden opgetild en verplaatst. Bijvoorbeeld
naar de badkamer. Ook kan de lift worden gebruikt voor
wisselligging.
“Deze lift gaat heel soepel”, vertelt Hennie van de Kerkhof.
“Dat betekent meer comfort voor de bewoner en meer gebruikersgemak voor de medewerkers. Je kunt deze lift met
één vinger voortduwen, dus dat is minder belastend.”
“Deze lift is ook een stuk kleiner en mobieler dan onze
huidige tillift”, vult Hanneke van Ginkel aan. “De aanschaf
is kostbaar, daarom hebben we gekozen voor één lift die
we in alle zes de studio’s op het railsysteem kunnen aansluiten. Ja, dit is absoluut een investering in de toekomst.
Dit is waar we naartoe willen: betere hulpmiddelen, voor
nog betere zorg.”
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De kleur van de liefde

Wie is wie?
Links: INGRID VAN RIJSWIJK-BRINKHORST (71),
bewoner Reinaldahuis, afdeling Plato
Midden: MONIQUE VAN VEEN (55),
vrijwilliger
Rechts: MARIEKE DELIËN (50),
zorgcoördinator afdeling Plato

Teamwork

We doen het samen,
binnen Zorggroep
Reinalda. Met bewoners, vrijwilligers
en medewerkers.
Voor een mooi voorbeeld bezochten
we Ingrid van
Rijswijk-Brinkhorst.

D

e kamer van mevrouw Van
Rijswijk – “Zeg maar Ingrid
hoor” – is warm en kleurrijk.
“Net als Ingrid zelf”, zegt vrijwilliger
Monique van Veen. Sinds een paar
maanden gaat zij twee keer per
week langs bij Ingrid, die vasculaire
dementie heeft. “Ik kom uit de gezondheidszorg en had me bij Reinalda aangemeld als vrijwilliger. Eerst
wandelde ik elke dinsdag met een
groepje bewoners, tot ik afgelopen
november de vraag kreeg: vind je
het leuk om individueel vrijwilliger te
worden bij Ingrid? Het mooie is dat
je dan echt een band opbouwt. We
vinden het allebei leuk als we elkaar
zien. Toch?”
“Ja”, knikt Ingrid. “Monique is een
schat. Er valt nooit een onaardig
woord. En we doen leuke dingen
samen.” Bijvoorbeeld samen fietsen,
winkelen, foto’s kijken, zingen en
praten. Véél praten. “En als Ingrid
ergens geen zin in heeft, dan is het
ook goed”, vindt Monique.
“Het is mooi om te zien dat ze echt
een klik hebben”, zegt zorgcoördinator Marieke Deliën, die in oktober
2017 de intake deed toen Ingrid in
het Reinaldahuis kwam wonen. “Bij
elke nieuwe bewoner kijken we: hoe
kunnen we iemand het best op zijn
of haar gemak stellen en de familie
welkom heten? Wat heeft iemand

nodig om hier geborgenheid en veiligheid te vinden? En wat voor activiteiten vindt iemand leuk? Voor Ingrid
zijn we, in overleg met de familie,
op zoek gegaan naar een individuele
vrijwilliger.”

Goed contact
Het contact met de familie is heel
belangrijk. Niet alleen voor de
zorgmedewerkers, maar ook voor
Monique als vrijwilliger. “Ik bel en app
regelmatig met Gert Jan, de man van
Ingrid. Bijvoorbeeld als ik een keer
niet kan, of als hij een dag niet komt.
Maar hij is er bijna elke dag.”
“Hij is zo liefdevol”, vult Ingrid aan.
Ze pakt een fotolijstje van de kast.
“Een mooie man hè? Hij draagt me
op handen.”
Ook heeft Monique goed contact
met de zorgmedewerkers rondom
Ingrid. “Als er iets is, dan bespreken
we dat voordat Monique op pad
gaat”, aldus Marieke. “Bijvoorbeeld

het liedje van Herman van Veen. Dan
vind ik het soms wel vervelend voor de
zorgmedewerkers dat ik de krenten uit
de pap haal; ik mag de leuke dingen
doen met Ingrid.”
“Dat is toch alleen maar mooi?”, reageert Marieke. “Dankzij jouw inzet als
vrijwilliger kunnen wij de kwalitatieve
zorg bieden zoals we dat graag willen.
En ik probeer ook te zorgen dat ik tijd
vrijmaak voor een mooi momentje
met een bewoner. Even een knuffel,
een kletspraatje of samen een muziekje luisteren op de bank. Zulke momenten geven mij energie, maar het levert
ook echt wat op. Zo’n klein moment
zorgt vaak dat iemand rust vindt en de
rest van de dag weer verder kan. Dat
maakt zorg geven zoveel leuker.”
Het is soms lastig om hier tijd voor te
vinden, op een afdeling met dertig
bewoners. “Daarom is het ook zo belangrijk dat we het echt samen doen”,
vindt Marieke. “Met stagiaires, leuke
vrijwilligers, de gastvrouwen in de

“We zijn met z’n allen een team, toch?”
als Ingrid slecht heeft geslapen.”
Monique: “De zorgmedewerkers zijn
degenen met de kennis. Die kennis
gebruik ik om mijn activiteiten op
een goede manier in te vullen. Ik
weet dan wat ik wel – of juist niet –
moet doen. Het helpt mij ook om
Ingrids reacties te begrijpen. En ik
meld het weer bij de verpleging als
mij iets is opgevallen. Bijvoorbeeld
als Ingrid verdrietig is.”

Even een knuffel
Ruim een halfjaar woont Ingrid
inmiddels in het Reinaldahuis.
“Iedereen is vriendelijk. Maar ik vind
wel dat de zusters veel te doen
hebben.”
Monique knikt. “Ze moeten rennen,
springen, vliegen, duiken, vallen
opstaan en weer doorgaan; net als in

huiskamer, de mensen van de facilitaire dienst. We doen het echt samen,
waarbij de bewoner centraal staat.”
Monique: “We zijn met z’n allen een
team, toch?”
Ja, vindt ook Ingrid. “Ik krijg hier
genoeg aandacht.” Dan breekt een
warme glimlach door op haar gezicht.
“Maar ik zou graag meer géven.”
Deze uitspraak is tekenend voor de
voormalige pedagoge. Een warme
vrouw met een groot hart – én een
groot creatief talent. Aan de muur
hangen schilderijen van haar eigen
hand. Expressief en vol kleur. “Mijn
lievelingskleur? Dat is lila, de kleur
van de liefde. Ik heb vandaag ook lila
nagellak op.”
Speciaal voor haar man Gert Jan?
“Nee”, lacht Ingrid. “Voor iedereen
die dat wil.” •
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Welkom in
Odensehuis Haarlem
Wat?

Waarom?

Odensehuis Haarlem is een inloophuis voor mensen met
(beginnende) dementie of geheugenklachten – en hun
naasten. Een plek voor inloop, advies en ontmoeting.

“We zijn hiermee begonnen omdat er in Haarlem nog
niet veel is voor mensen met beginnende dementie en
hun naasten”, vertelt coördinator Ellis Middelhuis. “Als
je net de diagnose hebt gekregen, staat je wereld op z’n
kop. Mensen hebben veel vragen en zijn op zoek naar
lotgenoten in een gelijke situatie. Bij Odensehuis Haarlem kun je informatie halen, nieuwe contacten opdoen
en werken aan acceptatie en verwerking. Ons doel is dat
mensen zo lang mogelijk meedoen in de samenleving.
Niet alleen de mensen met dementie, maar óók de
mantelzorgers.”

Waar?
Odensehuis Haarlem is 25 april geopend in het
Da Vinci huis in Schalkwijk (Leonardo Da Vinciplein 73
te Haarlem).

Wanneer?
Elke maandag en woensdag tussen 10.00 en 16.30 uur
staan de deuren voor u open.

Door wie?
Odensehuis Haarlem is een samenwerking tussen
Zorggroep Reinalda en Kennemerhart.

Voor wie?
Iedereen met (beginnende) dementie of geheugenklachten; een diagnose is niet nodig. Odensehuis Haarlem is
óók bedoeld voor naasten; voor mantelzorgers, familie
en vrienden.

PROGRAMMA ODENSEHUIS

Invulling?
“Het Odensehuis heeft een open karakter”, aldus Ellis.
“U kunt binnenlopen op een tijdstip dat het u uitkomt. En
met elkaar bepalen we het programma. Bent u bijvoorbeeld muzikant? Misschien kunt u uw talenten inzetten
voor een leuke muzikale activiteit. Bij onze activiteiten
staan een paar dingen centraal: herinneringen ophalen,
bewegen en cultuur en creativiteit. Daarnaast geven we
informatie over dementie en alzheimer.”

Meer weten?
U kunt contact opnemen met coördinator
Ellis Middelhuis via 06-302 088 24 of
e.middelhuis@odensehuishaarlem.nl.
Meer informatie: www.odensehuishaarlem.nl

Maandag
10.00-12.00 uur
10.30-11.30 uur
13.30-15.00 uur
14.00-16.00 uur

Tuinieren op Vrij Waterland
Yoga
Lotgenotengroep voor mantelzorgers
De gedachtenkamer voor mensen
met dementie

Woensdag
10.30-11.30 uur Bewegen op muziek
14.00-16.30 uur Creatief atelier
Het Odensehuis ontleent zijn naam aan de Deense plaats Odense. Hier ontstond in 2001 het eerste inloopcentrum voor mensen
met dementie. Inmiddels zijn er ook in Nederland meerdere
Odensehuizen, onder meer in Amsterdam, Groningen, Utrecht
en Velsen. En sinds april 2018 dus ook in Haarlem, hier op het
Leonardo Da Vinciplein. U bent van harte welkom!
12 | Reinalda Magazine

Ontmoeting
“Mijn man heeft geen last van alzheimer. Ik heb er last van”,
aldus Jos Verdonk (78). Zes jaar geleden kreeg haar man Gé
(79) de diagnose. “We hebben behoefte om andere echtparen
te ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten. Als we meer
gelijkgestemden in ons netwerk hebben, is er zoveel meer
mogelijk. Ik neem jouw vrouw mee naar het tuincentrum, of jij
gaat met mijn man voetbal kijken. Hier in het Odensehuis kunnen we nieuwe contacten opdoen. En het leuke is dat we hier
samen naartoe kunnen.” Gé knikt. “Ik sport veel. Ik ga straks
lekker meedoen aan de yogales.”

>

>

>

“Mijn ideaalbeeld? Dat is dat de tafel hier elke maandag en
woensdag vol zit”, vertelt coördinator Ellis Middelhuis. “Dat
mensen elkaar hier ontmoeten in een fijne en vertrouwde
omgeving. Wil je meedoen aan een activiteit, gelijkgestemden ontmoeten, meelunchen, een boek lezen, koffiedrinken
of lekker niets doen? Alles kan. Loop vooral een keer gezellig
binnen.”
Op een matje of liever op een stoel? Het kan allemaal tijdens
de yogales van Rianne Huijstee. “We worden elke dag afgeleid
door alles om ons heen en door onze eigen angsten en onrust.
Dat geldt ook zeker voor mensen met dementie en hun
naasten”, vertelt Rianne. “Bij yoga gaat het erom dat je rust in
jezelf vindt, en dat je door beweging je lichaam soepel houdt.”

Elke maandagmiddag kunnen mantelzorgers terecht bij Wilma
Vermunt. “Ik ben zelf mantelzorger geweest van mijn vader, die
alzheimer had. Ik zie veel mantelzorgers worstelen in hun eentje.
Bij de mantelzorggroep van het Odensehuis wil ik mantelzorgers
verbinden, zodat ze een plek hebben waar ze steun, herkenning
en erkenning vinden.”
Reinalda Magazine | 13
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Sanne: “Ik bouw hier echt een band
op met de bewoners, zoals met
meneer Van den Braber.”

Dagje meelopen

Met een glimlach en een grap
“Zo meneer Van den Braber, u bent weer veilig geland.” Een ochtend
op pad met de 22-jarige Sanne Lassche, leerling-verpleegkundige in
het Reinaldahuis. “Ik wist meteen: dáár wil ik werken.”

E

en klop op de deur. “Goedemorgen mevrouw Whittaker.”
Sanne komt de slaapkamer
in en opent de gordijnen. Het is nog
vroeg, maar de zon schijnt al op de
Grote Bavo, die boven de stad uit
torent. “Heeft u goed geslapen?”
Sinds oktober werkt Sanne als
leerling-verpleegkundige op de
afdeling Coornhert. “Ik zit op het
Nova College aan de Zijlweg. Elke
twee weken ga ik twee dagen naar
school. Daarnaast werk ik hier in het
Reinaldahuis. Dat bevalt heel goed.
Ik werk in een leuk team, met meer
leerlingen van mijn school. Ook de
bewoners zijn heel leuk.”
Mevrouw Whittaker is één van de
bewoners die Sanne deze ochtend
verzorgt en verpleegt. Wassen, naar
het toilet, aankleden, wondverzorging, medicatie toedienen; elke
bewoner heeft zijn of haar eigen
ritueel. Zo ook mevrouw Whittaker.
Sanne buigt zich over het been van
de bewoonster. “Uw wond ziet er
minder goed uit dan vorige week,
mevrouw Whittaker. Ik vraag even
of mijn collega Hellen meekijkt.
Zij heeft veel ervaring met wondverzorging.”

Leren van elkaar
Even later komt verzorgende IG
Hellen Kriege binnen. Samen
bekijken ze het been van mevrouw
Whittaker. “De wond is inderdaad

verslechterd, dat had je goed
beoordeeld”, zegt Hellen. Ook is ze
het eens met Sannes idee hoe ze de
wond wil verzorgen. “Ik vind het
altijd leuk om samen te werken met
leerling-verpleegkundigen”, zegt
Hellen, voor ze de kamer verlaat.
“We leren van elkaar. Sanne kan van
mij leren, maar ik leer van haar ook
weer nieuwe dingen die zij net op
school heeft gehad.”
“Ik kan altijd bij Hellen en mijn
andere collega’s terecht, als ik iets
niet kan of durf”, vult Sanne aan.
“Op mijn vorige stageplek zeiden ze
dan: ‘Je bent toch al tweedejaars?
Dat moet je al kunnen.’ Zeg ik hier
dat ik iets nog niet weet? Dan staan
er zo drie collega’s klaar om me te
helpen.”
Als leerling-verpleegkundige krijgt
ze binnen haar afdeling veel verantwoordelijkheid. “Soms ben ik
dagoudste. Dan ben je aanspreekpunt en zorg je dat alles gedaan
wordt. Als leerling moet ik dan ook
vaste werknemers vertellen wat ze
moeten doen. Dat is weleens lastig,
maar vooral heel leerzaam.”

Kort overleg aan het bed met collega
Hellen. Sanne: “Zij is heel ervaren, ik kan
veel van haar leren.”

Takelwagen
Als ze klaar is bij mevrouw Whittaker
brengt Sanne haar naar het ontbijt,
een verdieping lager. “Ik loop volgens mij wel acht kilometer per dag.
Ik kan eten wat ik wil; ik loop het er
toch weer vanaf.”

Ook krachttraining is bij het werk
inbegrepen. Dat zien we bij meneer
Van den Braber. Als Sanne zijn steunkousen aantrekt, grijnst hij: “Sanne
is sterk hoor. Met haar moet je geen
ruzie krijgen.” >>
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“Mijn ouders
zijn allebei ook
verpleegkundige”
Van onderwijs naar zorg

Nog even de ogen druppelen en meneer Van den Braber is klaar voor het ontbijt.
“En daarna ga ik naar klassieke muziek.”

“Aan het begin van mijn opleiding
dacht ik: dat lukt me nooit, steunkousen aandoen. Maar inmiddels
heb ik het onder de knie”, vertelt
Sanne, die meneer Van den Braber
helpt bij het aankleden. “Tijd om
uit bed te gaan. Ik ga de lift voor u
halen.”
“Ah, de takelwagen!”
Even later zit hij in zijn rolstoel. “Zo
meneer Van den Braber, u bent weer
veilig geland.” Dan geeft Sanne hem
zijn scheerapparaat, zodat hij zich
kan scheren. Is het idee dat bewoners zoveel mogelijk doen wat ze
zelf kunnen? “Dat ligt eraan.
Scheren kost niet zoveel energie,
dus dat kan meneer prima zelf. Maar
we willen niet dat een bewoner al
aan het begin van de dag meteen
vermoeid is, bijvoorbeeld door zelf
met de rollator naar het toilet te
gaan. In zo’n geval help ik met de
rolstoel.”
Na het scheren geeft Sanne hem
zijn medicatie. Daarna is het pet op,
medaille om. “Die medaille heb ik
gewonnen bij het tafeltennis”, aldus
een trotse meneer Van den Braber.
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Nog even de ogen druppelen en ook
deze bewoner is klaar voor een nieuwe dag. “Eerst ontbijten. En daarna
ga ik naar klassieke muziek.”

Als ze meneer Van den Braber naar
het ontbijt heeft gebracht, lopen
we terug naar de afdeling. Wist ze
als jong meisje eigenlijk al dat ze
in de zorg wilde werken? “Nee, ik
wilde het onderwijs in. Ik ben na de
middelbare school de pabo gaan
doen, maar dat was niets voor mij.
Toen zeiden mijn ouders, die allebei
verpleegkundige zijn: ‘Waarom ga
je geen opleiding doen tot verpleegkundige?’ Ik dacht: ik kan het altijd
proberen. En het bevalt heel goed.”
Haar eerste leer-werkplek was het
ziekenhuis. “Maar dat vond ik niet
zo leuk. Op een dag kwam Yolanda
Stern bij ons op school langs.

“Sanne geeft goede zorg en ze is lief”, aldus mevrouw Teske. “En ze houdt van een
grapje. Net als ik.”

Zij is coördinator opleidingen bij
Zorggroep Reinalda. Ik wist meteen:
dáár wil ik werken. De langdurige
zorg spreekt me aan, net als werken
met ouderen. Ik vind het mooi om
mensen aan het einde van hun leven
te begeleiden en te verzorgen. Ik
bouw hier echt een band op met de
bewoners.”
Deze maand rondt Sanne haar mboopleiding af. “Ik ben 22 jaar en nog
niet klaar met leren. Reinalda geeft
me de kans om me verder te ontwik-

“Ze werken hier
hard hè, Sanne
ook”
kelen. Yolanda zei: ‘Wij zijn blij met
jou, jij bent blij met ons. Ga je maar
inschrijven voor de hbo-opleiding
Verpleegkunde.’ In september start
ik daarmee. Ik hoop dat ik me kan
specialiseren als geriatrisch verpleegkundige. En ik hoop dat ik dat
hier kan doen, bij Reinalda.”

Nooit klaar
Dan is het tijd voor de volgende
bewoner. Zodra mevrouw Teske
de leerling-verpleegkundige ziet
binnenkomen, fleurt ze op. “Sanne
geeft goede zorg en ze is lief. En ze
houdt van een grapje. Net als ik.”
De 57-jarige mevrouw Teske, geboren en getogen in Haarlem, woont
sinds een jaar in het Reinaldahuis.
Door een CVA (hersenbloeding) is ze
halfzijdig verlamd. “Ze heeft nu een
elektrische rolstoel, die ze met haar
goede hand en been kan voortbewegen”, vertelt Sanne, die mevrouw
Teske helpt bij het ochtendritueel.
“Ze werken hier hard hè, Sanne ook”,
zegt mevrouw Teske. “Ze staan nooit
stil. En dat belletje blijft maar gaan.”
En inderdaad, in haar borstzak klinkt

Sanne: “Ik ben 22 jaar en nog niet klaar met leren. Reinalda geeft me de kans om me
verder te ontwikkelen.”

Sannes pieper. Voor de zoveelste
keer vanochtend. “Hiervoor werkte
ik in de thuiszorg. Dan hield ik pauze
als alles af was. Maar dat kan hier
niet; het is hier nooit klaar”, aldus
Sanne. “Dus ik heb mezelf aangeleerd: ik doe mijn eigen rijtje, met
mijn eigen bewoners. Dan kan ik
zorgen dat iedereen op tijd aan het
ontbijt zit.”

Op het terras
Net als bij andere zorgorganisaties is
de werkdruk soms hoog, maar Sanne
is de rust zelve. Dat kunnen we deze
ochtend zien. Ze neemt de tijd om
elke bewoner de juiste zorg en aandacht te geven. “Sommige bewoners hebben wat meer handelingen
nodig, andere bewoners vragen
emotioneel wat meer van je.”

Ook mevrouw Teske wordt op een
warme en kundige manier geholpen.
“En nu heb ik trek in een peuk”, lacht
de bewoonster, als ze fris gewassen
en aangekleed in de rolstoel zit.
“Wil je nu naar buiten?”, vraagt Sanne.
“Het zonnetje schijnt.”
“Nee straks is prima.”
“Oké, dan breng ik je vanmiddag naar
het terras. Met een lekkere cappuccino.”
Mevrouw Teske kijkt tevreden. “Heerlijk meid.”
Een zwaai, een lach. En daar gaat
Sanne weer. Op naar de volgende bewoner. Maar eerst nog even snel een
koffiepauze. “Nee, niet tegelijk met
mijn collega’s. We pauzeren apart.
Dan kan de zorg door.”
Want de zorg gaat door. Altijd. Met
een glimlach en een grap, als het aan
Sanne ligt. •

Werken bij Reinalda
Lijkt het jou ook leuk om te werken of stage te lopen bij Zorggroep
Reinalda?
Bekijk de vacatures op www.zorggroepreinalda.nl
of neem contact op met personeel@zorggroepreinalda.nl
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Prijspuzzel

Woordenpuzzel nr. 1
Puzzel mee en win
een lunchbon!
Even lekker puzzelen, alleen of
samen. De woorden zijn horizontaal,
verticaal, diagonaal en achterstevoren verstopt. De overgebleven
letters vormen van links naar rechts
een slogan die gebruikt wordt door
Zorggroep Reinalda.
Puzzel mee en stuur uw oplossing
voor 1 augustus 2018 naar
redactie@zorggroepreinala.nl.
Of vul het antwoordstrookje in
en lever het in bij de receptie
van Zorggroep Reinalda.
De winnaar ontvangt een lunchbon
ter waarde van € 50,- bij visrestaurant De Meerplaats in IJmuiden.

AANBOD

BIEDEN

DIENSTVERLENING

GAST

NACHT

ROOD

AANSPREEKBAAR

BLAAR

DOEL

GAVE

NETJES

RIJKSOVERHEID

ACHTERIN

BLIK

DOEN (2X)

GEZICHT

OGEN

SAMEN

AFSPRAKEN

BORD

DRAVEN

GIPS

ONDERNEMEND

STATIG

ANDEREN

BUITENWERELD

EEN (2X)

GROEIEN

ONTWIKKELEN

TAXI

AUTONOOM

CENTRAAL

ENIGE

GROET

OORSPRONG

TOEGANKELIJKHEID

BELANGRIJK

CLIENT

ELDERS

HUMANISME

OPLOSSINGSGERICHT

TOLERANT

BETEKENISVOL

CODE

ELKAAR

KADE

ORGAAN

TRANEN

BETROUWBAAR

COLLEGA

EMOE

KADER

ORGANISATIE

VAANDEL

BEZOEKER

DAARVOOR

ETEN

KANEEL

OVER

VERANTWOORDELIJKHEID

KAPEL

OVERDENKEN

VEREN

KERNWAARDEN

PARTNER

VERLEDEN

KRANT

PEREN

VERMOEDEN

KWALITEIT

PERSOON

VERSTAND

LAAG

PERSOONLIJK

VIER

LAT

PERSOONSGERICHT

VISIE

LIEFDEVOL

PROFESSIONEEL

VLOER

MEDEWERKER

RAND

VRIJWILLIGER

MEDEZEGGENSCHAP

REGEL

WELZIJN

MISSIE

REINALDA

WERKPLEKKEN

MOGELIJKHEID

REGIE

ZORG

NAAST

REGIEVOERING

ZORGGROEP

NAASTEN

RESPECT

✁

Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres (optioneel):

✁
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ANTWOORDSTROOKJE

Mijn antwoord:

Portret

Breien voor
de baby

“Ik verveel
me hier nooit”

Bijna acht jaar woont mevrouw Van Dongen (91) in het
Reinaldahuis. “Ik krijg hier goede verzorging en er zijn veel
leuke clubjes. Ik doe mee met kaarten maken, handwerken,
gymnastiek en zitdansen. En ik heb een Skip-Bo-club opgericht, waarmee we twee keer in de week kaarten. Ik verveel
me hier nooit.”
Een andere hobby van mevrouw Van Dongen? Breien! Haar
huiskamer staat vol zelfgebreide creaties; van een kleurrijke pinguïn tot een harlekijn. “Als mijn achterkleinkinderen
er zijn, gaan ze daar meteen mee spelen. Ik ben nu een
beertje aan het maken voor een kennis die in verwachting
is. Ik vind het leuk om wat te breien voor haar baby. Zo blijf
ik lekker bezig.”

Goed, beter, BETS!

Veertig jaar geleden begon Bets Worp
als vrijwilliger. En nog altijd kan het
Reinaldahuis haar niet missen.
“Zolang ik er plezier in heb, ga ik door.”

Interview

D

aar gaat ze, in soepele tred.
Achter de rolstoel van een
bewoner, die ze net heeft
opgehaald in haar woning. “Dit
houdt me jong. Ik ga niet achter
de geraniums zitten hoor!”
Elke donderdag komt de 89-jarige
Bets uit haar huidige woonplaats
Zaandam met het openbaar vervoer
naar het Reinaldahuis. En soms nog
een dag extra. “Nieuwe bewoners
vragen weleens: bent u een bewoner?
Dan zeg ik: nee, ik ben vrijwilliger.
Al ben ik ouder dan sommige
bewoners.”
Het begon allemaal veertig jaar geleden. “In 1978 kwam bewegen voor
ouderen op. Ik heb toen in het oude
Reinaldahuis gezegd: ik woon hier
vlakbij, ik wil wel spelmiddag geven.
Sindsdien heb ik van alles gedaan als
vrijwilliger.”

Reisje naar de bollen
In die veertig jaar is er heel wat veranderd in de zorg. “Mensen komen nu
later naar een verzorgingshuis, met
een zwaardere indicatie. Je ziet veel
meer rolstoelen.” Deze rijdt Bets met
alle plezier door het huis, bijvoorbeeld
als een bewoner wil meedoen aan een
middagje tafeltennis. “Vorig jaar had
ik allebei mijn ellebogen gebroken. De
eerste keer dat ik er weer was, zeiden
de andere vrijwilligers: wij duwen de
rolstoel wel, dat kan jij niet.” Maar zeg
niet tegen Bets: dat kan jij niet. Met
een lach: “Ik heb overal een oplossing
voor. Als ik mijn armen in mijn zij
drukte dan ging het prima.”
Eén van haar vaste taken is het
regelen van uitstapjes met de Reinalda-reisbus. “Gisteren zijn zeven
bewoners nog naar Anna-Paulowna
geweest. Toen ik hier vanmorgen
binnenkwam, kwam er meteen een
bewoner naar me toe. Ze zei heel
enthousiast: ik wist niet dat we hier
in Noord-Holland zulke mooie bollenvelden hebben.”

Lintje als beloning
Zes jaar geleden verhuisde Bets met
haar man vanuit Haarlem naar Zaandam. Ze woont nu dichter bij één van
haar dochters. “We woonden er maar
net of ik werd al gevraagd voor de
bewonerscommissie.” Lachend: “Dat
heb ik nou altijd.” Want Bets zit nooit
stil. In het bestuur bij de turnvereniging of turnwedstrijden jureren?
Ja hoor, leuk! Wijkhoofd van KWF
Kankerbestrijding of De Nierstich-

“Mijn man zei:
ik wil niet dat
je stopt”
ting? Geen probleem! “Niet dat ik
om al die taken vraag. Maar iedereen
denkt: Bets doet het wel.”
En Bets doet het. Met liefde. En volle
inzet. In 2009 werd dat beloond met
een koninklijke onderscheiding. “Dat
is toch een mooie waardering. Maar
het is net zo mooi als een bewoner
na een reisje zegt: dat was weer fijn
vandaag, bedankt.”
Ook haar man, die vijf jaar geleden
overleed, waardeerde haar vrijwilligerswerk. “Hij heeft altijd achter

me gestaan. Hij zei: ook als ik er niet
meer ben, wil ik niet dat je stopt.
Want dat kan je toch niet, zei hij er
dan achteraan.”

Tevreden gevoel
Het leukste aan haar vrijwilligerswerk in het Reinaldahuis? “Dat is het
persoonlijk contact met de mensen”,
zegt Bets. “Ik heb goed contact met
de bewoners en de medewerkers.
En met de collega’s is het ook altijd
leuk.”
Eén van die collega’s is de 51jarige Sandra, met wie Bets al elf
jaar samenwerkt. De twee vrijwilligers sommen moeiteloos op wat ze
zoal samen doen. Plantjes uitdelen in
het voorjaar, chocoladeletters rondbrengen, bingo’s regelen,
kerstversiering aanbrengen.
“Daar zijn we de hele dag met zestien
vrijwilligers mee bezig. Dat is
prachtig.”
Dan steekt Sandra een waarschuwende vinger op. “Jij mag niet weg
hoor, Bets, dan ga ik ook. We kunnen
je niet missen!”
Gelukkig kan Bets haar jongere collega geruststellen. “Zolang ik er plezier
in heb, ga ik door. En ik ga nog elke
keer met een tevreden gevoel naar
huis. •
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Mijn leven

Hard werken?
Heerlijk!
“Vaak vragen mensen: ben jij
er één van Adelaar? Van de
kruidenierswinkel?” Ja, knikt
Fem Bakker-Adelaar dan.

D

e 83-jarige Fem Bakker-Adelaar woont sinds twee jaar in
De Roos. Vlak bij de plek waar
ze is opgegroeid: de Haarlemse De
Witstraat. “Mijn ouders hadden daar
een kruidenierswinkel, waar nu parkeergarage De Kamp staat. Ik ben
daar geboren en heb er een prachtige jeugd gehad met lieve ouders
en een lieve oudere broer. Op mijn
twaalfde ging ik in de winkel werken.
Dat moest wel, want mijn moeder
was vaak ziek. Ik kon niet op clubjes
en heb altijd hard gewerkt, maar ik
vond het heerlijk. Op mijn klompjes

“Op mijn klompjes
fietste ik door heel
Haarlem”

fietste ik door
heel Haarlem om
bestellingen op te
nemen en langs te
brengen. Daardoor ken ik heel
Haarlem. Vraag
mij een straat
en ik weet ’m te vinden.”

Gezellige volksstraat
“Nee, foto’s uit die tijd heb ik niet.
Maar kijk, ik heb nog wel deze ring
van mijn moeder. Ze was een schat
van een mens. En bijdehand, net
als ik. Na mijn trouwen heb ik nog
een tijd bij haar ingewoond, samen
met mijn man en mijn zoons Jan en
Sjaak. Daarna zijn we verhuisd naar
het Rozenprieel, op de hoek van de
Barendsestraat. We hebben ook in
de Prins Bernhardlaan gewoond en
twintig jaar in de Barbarossastraat,
een gezellige volksstraat in de Amsterdamse Buurt. Ik hou wel van een
babbeltje.”

Verliefd op de slagerszoon
“Acht jaar geleden is mijn man
Simon overleden. Ik heb hem op
mijn twaalfde ontmoet, bij het
voetballen. Hij was een slagerszoon
uit de Slachthuisstraat. Dan zei mijn
schoonvader: ‘Komt Fem nog? Dan
kan ze helpen worsten maken.’ We
zijn vijftig jaar getrouwd geweest,
een prachtige tijd. We gingen graag
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weg met de caravan en waren gek op
voetbal; ik ben veertig jaar lid en vrijwilliger geweest bij Ripperda. En we
hebben allebei altijd hard gewerkt.
Mijn man bij Tjaden Grondboringen,
ik had elke dag in de week een werkhuis. Ik heb ook jaren bij Pim Janssen
schoongemaakt, de sportzaak op
de Gedempte Oude Gracht. Heerlijk
werk. Maar nu doe ik lekker rustig
aan.”

Frans Bauer
“Ik woon nu twee jaar in De Roos,
omdat mijn oudste zoon graag wilde
dat ik wat meer geborgen woon. Ik
heb het hier vreselijk naar mijn zin.
En ik doe ook overal aan mee. Van
film kijken tot het maandelijkse etentje. Oergezellig! En zaterdag ga ik
naar Frans Bauer. Ik heb de spierziekte ALS in mijn handen, maar verder
ben ik gezond. Ik heb heerlijke zoons,
schoondochters, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Dan heb je toch
een rijk leven? Als ik straks heenga,
kunnen ze schrijven: naar waarde
genoten en altijd tevreden. Maar ik
hoop dat dat nog even duurt.” •

[advertenties]

Ledikant Jasper
Ondersteuning bij
beheer ﬁnanciën
huishoudelijke hulp

Compleet met elektrische
lattenbodem en pocketveer matras
Dreamer 90 x 200

van € 898,- voor

€ 595,-

Leverbaar in 4 kleuren.
Voor bewoners van het
Reinaldahuis wordt dit
GRATIS bezorgd en
gemonteerd

Stichting ABC Reinalda
Telefoon 085 - 877 17 00
administratie@stichtingABCreinalda.nl

Goodnight Slaapkamers
Woonboulevard Cruquius • Spaarneweg 18 • 023-5293984 • www.goodnight.nl
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• gratis oogmetingen
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Herenweg 92 Heemstede
Eksterlaan 104 Haarlem
Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.
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Bewoners, vrijwilligers, medewerkers, leerlingen, stagiaires,
familieleden. IEDEREEN die betrokken is

Samen
zijn wij Reinalda
bij ZORGGROEP REINALDA.
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