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Wij zijn blij
met jou!
Ze zetten zich al jarenlang in voor Zorggroep
Reinalda, op een geweldige manier. Hoog
tijd om deze toppers eens in het zonnetje te
zetten, vonden hun collega’s.

Tante Gulsum
Haar echte naam is Gulsum Koycu-Duruer, maar de
meesten noemen haar Tante. Zes dagen per week is ze
om 7.00 uur aanwezig, om te zorgen voor een schoon
Reinaldahuis. Zij kent
het hele gebouw en
is overal inzetbaar.
Nooit chagrijnig, vol
inzet en altijd rustig.
Ook al werkt ze voor
schoonmaakbedrijf
Orion, ‘Tante’ Gulsum
voelt als een echte
collega. Daarom zetten
haar collega’s van
Zorggroep Reinalda
haar in het zonnetje.
Tante, we zijn blij
met jou – en jij
Gulsum (links)
hopelijk met je
VVV-bon!

Oproep!
Wil jij ook een collega, vrijwilliger,
bewoner of mantelzorger in het zonnetje
zetten? Als het maximaal 50 euro kost,
kun je het idee meteen uitvoeren. De
enige voorwaarde: lever je declaratie
in en stuur een foto en tekstje naar
redactie@zorggroepreinalda.nl.
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Fluitend over
de gang
Zia Schoemaker,
verpleegkundige op de
afdeling Coornhert, werd
op de foto verrast door zijn
Zia
collega’s. Hij kreeg een leuk
uitje – een bierproeverij in het
donker – als dank voor al zijn
inzet. “Zia is een deskundige
collega, die altijd klaarstaat voor bewoners en collega’s. Hij
regelt ook veel dingen op de afdeling. Als je van hem een
dienst overneemt, dan weet je dat alles goed geregeld is”, zo
vertellen zijn collega’s. En, ook niet onbelangrijk: “Zia heeft
een lach op zijn gezicht en loopt fluitend over de gang.”

Tea time!
Een heerlijke high tea met
haar collega’s bij Tante
Sientje in de Cronjestraat.
Dat was de verrassing
voor Yvonne van der
Meijde, verzorgende IG
in de thuiszorg. “Ze is een
topper!”, zeggen haar
collega’s over Yvonne.
“Ze zet zich voor de volle
100 procent in, zowel voor
Yvonne
cliënten als voor collega’s.
Niets is haar te veel. Ze zal
niet gauw klagen en brengt
veel positiviteit in het team.” Met die positiviteit zat het zo te
zien ook wel goed bij Tante Sientje!

De salarisdames
Ook zijn er enkele collega’s in het
zonnetje gezet van wie we helaas
afscheid hebben moeten nemen.
Zo is Hennie van de Kerkhof,
teamleider van de afdeling
Spinoza, door haar collega’s
getrakteerd op een cadeaubon.
“Je bent een heerlijk en fijn mens.
We gaan je ontzettend missen!”
Ook de ‘salarisdames’ Willemijn
Lockhorst en Claudia van den
dia
Clau
en
s)
(link
n
Willemij
Hoek zullen gemist worden,
nu hun werkzaamheden voor
de salarisadministratie door
de Carante Groep worden overgenomen. “Deze twee toppers
hebben al heel wat jaren gezorgd dat iedereen op tijd salaris
krijgt. Zelfs hun vakanties en vrije dagen pasten ze hierop aan.
Namens alle collega’s: bedankt!”

Verhalen
delen
Reinalda Magazine is een mooie plek waar we
verhalen kunnen delen. Want verhalen delen en
elkaar écht leren kennen werkt verbindend.
In dit nummer vindt u uiteenlopende ver
halen van bewoners, cliënten, medewerkers,
vrijwilligers en naasten. Zeer indrukwekkend
is het levensverhaal van mevrouw Ottenbros,
die Auschwitz en Ravensbrück overleefde.
Mevrouw Ottenbros, bewoonster van een
aanleunwoning bij het Reinaldahuis, vertelt
over de ervaringen die haar leven hebben
getekend. “Zolang er leven is, is er hoop.”
Niet alleen mensen hebben een verhaal, maar ook organisaties.
Door alle veranderingen binnen Zorggroep Reinalda zijn we nu
samen een nieuw – positief – verhaal aan het maken. Ik ben bijvoor
beeld enorm trots op de SIG-krachten, die sinds een paar maanden
bij ons werken. En op onze collega’s Trudy en Myrthe, die allebei
besloten: ik wil mij verder ontwikkelen.
Vanuit ons humanistisch gedachtegoed vinden wij: ieder mens is
uniek. Daarom bieden wij persoonsgerichte zorg aan bewoners en
cliënten. Zorg die past bij wie u bent,
bij wat u wilt. Om daar nog beter
achter te komen, zijn we vorig jaar
gestart met ‘maak jij het verschil’gesprekken. Hierbij gaat een collega
met volle aandacht het gesprek met u
aan. Zonder pieper, zonder telefoon.
Wat we willen weten: waar kunnen we u blij mee maken? Wilt u nog
één keer naar het strand of een muziekvoorstelling? Dan proberen
we dat mogelijk maken.

“Ieder mens
is uniek”
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Wij zijn er voor u. En wij luisteren graag naar uw verhaal.
Carolien Koning,
Bestuurder Zorggroep Reinalda

Eindredactie: Maureen Wijnschenk
Vormgeving: Laurenz van Gaalen
Tekst: Woordwijf
Fotografie: José de Jong
Ideeën voor het volgende Reinalda Magazine
(verschijning in najaar 2019) zijn altijd
welkom!
Mail ze naar redactie@zorggroepreinalda.nl
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Aan het woord

Een knuffel van Nahla
Erik Smit (55) is vrijwilliger in De Roos. En waar
Erik gaat, daar gaat zijn hond Nahla. “Bewoners
vinden het heerlijk om met haar te knuffelen.”
Typisch De Roos “Met het budget

dat er is, wordt er veel gedaan voor
de mensen. Laatst zijn we nog met
achttien man naar Artis geweest.
Ook hebben we regelmatig optre
dens, sjoelmiddagen en andere
activiteiten. We verzinnen altijd wel
wat leuks.”

Typisch Erik “Dat ik er bijna altijd

ben. Ook bij alle activiteiten in het
weekend ben ik aanwezig. Met één
kruk, met twee krukken of met pijn;
dat maakt niet uit. Of ik nou thuis
met pijn zit of in De Roos, dan ben ik
liever hier.”

Mijn werk “Op dinsdag ben ik als
vrijwilliger bij de dagbesteding. Ik
help met schilderen en andere activi
teiten. ’s Middags doen we spelletjes
in het restaurant. Op woensdag
maak ik de pomp van de vijver
schoon in de Wintertuin. Op vrijdag
en zaterdag help ik in de keuken en
het restaurant.”
Bij Reinalda sinds… “Bijna drie jaar.

Ik heb altijd leiding gegeven in de
schoonmaakbranche, tot ik vanwege
mijn rug werd afgekeurd. Op een dag
zei mijn zus, die bij de dagbesteding
in De Roos werkt: is vrijwilligerswerk
hier wat voor jou? Ik vond het eigen
lijk meteen leuk. Het is voor mij een
mooie invulling van de dag en een
stukje ontspanning.”
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Leukste aan mijn werk “Hoe de
mensen in De Roos op de hond
reageren. Nahla gaat overal met me
mee, ook naar De Roos. In het begin
waren sommige mensen nog een
beetje bang voor haar. Maar ze is zo
lief en rustig, nu is iedereen gek op
haar. Bewoners vinden het heerlijk
om met haar te knuffelen. Dan leven
ze echt op.”
Minder leuke kant “Het heen en
weer rijden. Ik woon in Amster
dam-Noord en zonder file doe ik er
25 minuten over. Met file dik een
uur. Vooral op de heenweg is dat
vervelend. Nee, ik wil geen vrijwilli
gerswerk in Amsterdam doen.
De gezelligheid en de mensen in
De Roos zijn veel te leuk.”
Favoriete plek “Kamer negen, de

ruimte van de dagbesteding. Daar
gebeurt van alles. Nee, ik heb zelf
geen favoriete activiteit. Het gaat

erom wat de bewoners leuk vinden;
we doen het voor hen. Als zij willen
schilderen, dan gaan we schilderen.”
Blij naar huis “Ik ga altijd blij naar
huis als ik in De Roos ben geweest.
Anders kun je beter stoppen.”
Mooi contact “Ik had goed contact
met meneer Van Egmond, die helaas
vorig jaar is overleden. Elke dinsdag
ochtend schaakten we samen. Daar
na rookten we buiten een sigaartje.
Hij was ook helemaal gek van Nahla.
Als ze op dinsdag gingen wandelen,
nam hij altijd de hond mee.”

“We verzinnen
altijd wat
leuks”
Naast het werk “Vorig jaar heb

ik een zware rugoperatie gehad.
Daarvan heb ik nog veel pijn. Dus als
ik niet in De Roos ben, dan slaap en
rust ik veel. Daarnaast ga ik graag
met de hond naar buiten. Ik heb nu
een scootmobiel, dan kan ik langer
met Nahla wandelen.”

Wil altijd nog… “Niets. Ik zie wel wat
er komt. Daar ben ik heel nuchter in.”
Motto “Gewoon blijven doorgaan.
Het heeft geen zin om bij de pakken
neer te zitten.” 

Bewoners voorgesteld

Eeuwelingen
Vijf portretten
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Twee bewoners binnen
bben
Zorggroep Reinalda he
ie
op dit moment de moo
ar.
leeftijd van honderd ja
vieren
Drie andere bewoners
erdste
later dit jaar hun hond
ten
verjaardag. Vijf portret
ingen.
van vijf (bijna) eeuwel
el
“In mijn leven heb ik ve
verdriet gehad, maar
ij
nu word ik elke dag bl
wakker.”
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Liefs voor oma-oma
“Honderd jaar. Het is een
hele ouderdom, laten we
eerlijk wezen. Ik had ook
nooit gedacht dat ik dit zou halen. Vooral mijn zeven
zoons – de oudste is 79 – vinden het bijzonder. Het was
ook een hele eer dat burgemeester Wienen op bezoek
kwam. Op mijn verjaardag heb ik samen met hem de taart
aangesneden. Dat was erg gezellig.
Sinds 2010 woon ik in De Roos en dat bevalt goed. Het
leven valt me niet zwaar, al ga ik een beetje vergeten.
Ook word ik lichamelijk wat zwakker. Maar wat je aan
narigheid krijgt, dat moet je leren te aanvaarden. Ik kan
wel zeggen: ik heb zo’n pijn. Maar ik kan ook proberen het
te dragen.
Ik ben gelovig, ik geloof in een God. Hij geeft het leven, dat
ik zo goed mogelijk wil volbrengen. Ik vind het belangrijk
om met de ander in vrede te leven, waarbij ik geniet van
de kleine momenten van contact. Een kopje koffie drinken
met mijn hulp. Even een hapje eten bij mijn zoon. Van
zulke uitjes leef ik echt op.
Als het lukt, ga ik op zondag naar de kerk. Ik lees elke dag
de krant en probeer het nieuws bij te houden. Ik vind het
ook leuk om te videobellen met mijn kleinkinderen in
Hongkong en Abu Dhabi. Heerlijk om die koppies te zien.
En soms komen de achterkleinkinderen langs met zelf
gemaakte cadeautjes. Dat is toch hartverwarmend, dat ze
even aan oma-oma hebben gedacht? Dat is zo belangrijk
in het leven: iemand die je warmte geeft, bij wie je zelf ook
je warmte kwijt kunt.”

Rinie Koole-Meulmeester,
werd op 31 oktober 100

Elke week een kaart
“Waar ik blij van word?
Van post! Kijk, in deze map
zitten 150 kerstkaarten, van
allemaal lieve mensen. Die heb ik gehad toen ze op tele
visie een oproep hadden gedaan. En in deze map zitten
alle kaarten van Diana. Zij woont in Tilburg en stuurt me
elke week een zelfgemaakte kaart. Bezoek vind ik ook fijn.
Yvonne, die vroeger bij het Reinaldahuis werkte, komt drie
keer per week langs. Dan bepraten we van alles, heel ge
zellig. En we gaan naar buiten, een rondje door het park.
Ik vind het leuk om dingen te doen, dan gaat de dag wat
sneller. Rummikuppen, gymmen, sjoelen, koersballen.
Maar helaas lukt niet alles meer. Ik zie minder, ik hoor
minder, nadenken wordt lastiger. Ook mijn armen en
benen willen niet meer. Oud worden geeft moeilijkhe
den hoor. En als je honderd wordt, is er niemand meer;
iedereen is overleden. Ja, dat is soms wel eenzaam. Maar
gelukkig heb ik veel vrienden hier in het Reinaldahuis. Ik
zit vaak in de huiskamer. En ik ga beneden elke week naar
de kapper. Mijn nagels worden ook elke week gedaan.
Ik hou van rood gelakte nagels, van mooie sieraden, van
mooie kleren. Ik ben met Yvonne al aan het nadenken wat
ik op mijn honderdste verjaardag ga dragen. Of het een
feestje wordt? Ha, daar zorgen ze vast wel voor!”

Lenie van Huis-Henning,
wordt 8 oktober 100

Agenda in de iPad
“De afgelopen jaren heb
ik mooie dingen gedaan.
Racen op Zandvoort,
parachutespringen op mijn 96e. Vorig jaar heb ik even zelf
gevlogen en ik heb nog een uitnodiging om te paragliden.
Sinds 2015 woon ik in het Reinaldahuis. Mijn evenwichtsor
gaan werkt niet goed, waardoor ik moeite heb met staan en
lopen. Maar ik doe met alles mee wat ik leuk vind. Koersbal,
gymmen, de gespreksgroep. Mijn agenda voor de hele week
staat hier in de iPad. Ingewikkeld? Welnee, niks aan.
Ik ga vroeg naar bed – om 21.00 uur – en sta elke ochtend
om 6.00 uur op. Een normaal mens kleedt zich in vijf minu
ten aan, bij mij duurt dat drie kwartier. Ik doe ook altijd een
halfuur ochtendgymnastiek op de rand van mijn bed. De
fijne momenten van de dag? Als ik buiten in het zonnetje zit.
Of als ik lekker zit te lezen. Ik lees twee of drie boeken in de
week. Ik ben begonnen met een schrijver met de letter A.
Ik ben nu bij de R; Ruth Rendell. Goede boeken hoor.
Laatst ben ik nog twee weken op vakantie geweest in een
mooi hotel in Lunteren. Steeds kwamen er dames vragen:
heeft u zin om een eindje te wandelen in de rolstoel? Op
mijn leeftijd zijn er nog maar weinig mannen. Wat ik ervan
vind, dat ik honderd word? Ach, je weet wat ze zeggen: daar
hoef je niets voor te doen. Je wordt vanzelf ouder.”

Wim Bernsen,
wordt 19 september 100
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Lekker klungelen
“Sinds drie jaar woon ik
in een aanleunwoning
bij het Reinaldahuis.
Mijn linkerbeen wil niet, dat is mijn zere been. Ach ja, de
één heeft dit, de ander dat. Of ik een tevreden mens ben?
Ik mag niet mopperen. Heel soms denk ik: voor mij hoeft
het niet meer. Maar je moet doorgaan. Je kunt wel klagen,
maar daar schiet je niets mee op. Dus ga ik lekker aan
mijn tafel zitten klungelen. Ik ben altijd creatief geweest;
poppen maken, schilderen, kleedjes haken. Hier aan tafel
heb ik alles bij de hand.
Kijk, zie je die plastic eenhoorn met al die kleurtjes? Die
heb ik van de meiden van Reinalda gehad. Ze nemen vaak
wat voor me mee. En ze houden ook wel van een geintje,
net als ik. Soms zeg ik: kijk eens wat ik heb gevangen? Dan
laat ik een nepmuisje bewegen in mijn hand. Het leven is
al saai genoeg, toch?
Ik ben net naar de apotheek en het winkeltje in het Rei
naldahuis gegaan. Dan loop ik een extra stukje buitenom,
da’s goed voor de benen. Ik heb romige champignonsoep
gehaald en dropjes. En bij het restaurant heb ik koffie
gedronken, met wat lekkers erbij. Mijn honderdste verjaar
dag heb ik trouwens ook in het Reinaldahuis gevierd met
koffie en gebak. Iedereen was welkom. De burgemeester
zou ook langskomen, maar die moest ergens anders zijn.
Hij zou me nog wel een bloemetje sturen.” 

Corry Groothuis-Verzijlbergen,
werd op 12 april 100

Altijd blij wakker
“In mijn leven heb ik veel
verdriet gehad. Onder
meer toen mijn moeder
stierf op mijn zevende en toen mijn man wegging. Maar
dat verdriet is weg. Afgelopen, uit. Ik ben een gelukkig
mens geworden. En ik ben ook heel gelukkig dat ik in
De Roos mag wonen. Ik word hier elke dag blij wakker.
Iedereen is aardig en ik word goed verzorgd. Sinds een
paar weken krijg ik wat extra hulp, nadat ik op het balkon
ben gevallen.
Elke donderdag eet ik beneden in het restaurant en op
vrijdag doe ik daar spelletjes met de andere bewoners.
Dat is altijd heel gezellig. Ook maak ik graag Zweedse
puzzels, dat kan ik de hele dag doen. Dan blijven mijn
hersens aan de gang, want ik word wat vergeetachtig. Ik
wil wel bijblijven hoor! Daarom kijk ik op tv naar Matthijs
van Nieuwkerk en Margriet van der Linden. Zij bespreken
vaak interessante onderwerpen die de moeite waard zijn.
Zo blijf ik steeds leren, ook over de moderne tijd.
Mijn buurvrouw, mevrouw Koole, is een paar maanden
geleden honderd geworden. Ik heb haar voor haar verjaar
dag een doos bonbons gegeven met een leuk schaaltje.
Niet dat ik zo rijk ben, maar ik vind het leuk om wat te
geven en een blij gezicht te zien. In december word ik zelf
honderd. Ik vind het vooral fijn voor mijn dochter Angèle
dat ik er al zo lang ben. Ik hou zoveel van haar; zij is het
belangrijkste in mijn leven.”

Miep Oremus,
wordt op 17 december 100
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Op pad

Dagje uit
Vier bewoners van de
afdeling Plato en hun
partners stapten onlangs
in de Reinaldabus. Klaar
voor een gezellig uitje.

Z

e noemen zich het Platogroepje:
vier bewoners van de afdeling
Plato en hun vier partners. “Mijn
vrouw Ria woont sinds januari op
deze afdeling. Het klikte meteen
goed met nog drie stellen”, vertelt
Gerard Deen (80). Regelmatig zoeken
ze elkaar op, voor een drankje, een
goed gesprek. “Het is fijn om met de
andere partners te kunnen praten.
Buitenstaanders snappen niet hoe
het is om een partner met alzheimer
te hebben. Wij kunnen onze zorgen
met elkaar delen.”

Binnen het Platogroepje delen ze
óók de leuke dingen. Zoals een
middagje uit met de Reinaldabus,
geregeld door vrijwilliger en
chauffeur Ruud Jansen (klei
ne foto). “Vorige keer zijn
we naar de bollenvelden
geweest”, vertelt Ruud.
“Dit keer zijn we via
Zandvoort en Sant
poort naar IJmuiden
gegaan. Je hoeft niet
naar de Veluwe; in de
omgeving zijn er genoeg
mooie dingen te zien. Voor de
bewoners is de herkenning onder
weg ook leuk.”
“Ik zag mijn vrouw genieten”, knikt
meneer Deen. “En als zij het naar
haar zin heeft, dan heb ik het naar
mijn zin.” Al zingend in de bus ging
de route via Heemstede naar Zand
voort. “Daar zijn we op de boulevard

De echtparen Falk,
Munsterman,
Eikema en Deen.

even naar de zee gaan kijken. Wij
hebben veertig jaar een huisje op het
strand gehad, dus dat vond Ria heer
lijk”, vertelt meneer Deen. Via de
Ruïne van Brederode, Hansje
Brinker in Spaarndam en
Pont Buitenhuizen re
den ze naar IJmuiden.
“Daar lagen giganti
sche cruiseschepen,
indrukwekkend om
te zien”, aldus meneer
Deen. “Ook hebben we
een visje gegeten. Ruud
heeft geregeld dat het restau
rantje speciaal voor ons openging.
Leuk toch?”
Na het uitje wachtte in het Reinalda
huis nog een kop koffie. Even samen
napraten en nagenieten. “Fijn dat
Reinalda dit voor ons mogelijk
maakt”, besluit meneer Deen. “We
hebben een heerlijke dag gehad.” 
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Een luisterend oor
Truus Verhaar is blij met haar gesprekken met
geestelijk verzorger Greet Doornenbal. “Het voelt
als een bevrijding als je je verhaal kwijt kunt.”

D

e kaarsjes branden. Er staat
zachte klassieke muziek op.
De kamer ruikt naar verse koffie.
“Mevrouw Verhaar zorgt altijd voor
sfeer”, zegt Greet Doornenbal,
humanistisch geestelijk verzorger
van Zorggroep Reinalda. Om de drie
weken bezoekt ze mevrouw Verhaar
thuis, voor een goed gesprek.
Zo’n drie jaar kennen ze elkaar nu.
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“Ik hoorde dat het Reinaldahuis een
gespreksgroep heeft”, blikt me
vrouw Verhaar terug. “Ik dacht: ik ga
gewoon eens kijken. En als het niet
bevalt, dan ga ik niet meer.” Maar
het beviel – en dus is ze al drie jaar
een vaste bezoeker van de gespreks
groep. “Het fijne is: je kunt je verhaal
delen. En iedereen luistert ook naar
je. Dat gebeurt niet vaak; veel mensen

praten alleen over zichzelf, zonder
goed naar elkaar te luisteren. Deze
gespreksgroep is een oase voor mij.
Ik kom tot rust en kan mijn ei kwijt.”
Levensverhaal als medicijn

“Mevrouw Verhaar heeft altijd een
mooie inbreng”, vult Greet aan. “Een
pakkende tekst, een gedicht, een
mooi kunstwerk. Ook heeft ze een
keer een documentaire meegeno
men over de Tweede Wereldoorlog.
Een fantastisch document dat ze
zelf heeft gefilmd, gemonteerd en
ingesproken. Mevrouw Verhaar is
een creatieve vrouw die veel heeft

Teamwork

zweverig te zijn”, zo benadrukt ze.
“Het kan ook een mooi gedicht zijn,
of een lied dat je raakt. Je boort een
laag aan waar het persoonlijke en
het algemeen menselijke elkaar ra
ken. Dat geeft verbondenheid en dus
zingeving. Achter ieder mens schuilt
een verhaal. Als je met oprechte aan
dacht luistert, ontdek je daarin de
onderliggende thema’s en patronen
– en vaak ook wat nog om aandacht
of verzoening vraagt. Daarover met
mensen in gesprek gaan en samen
zoeken naar wat er voor die ander
in het leven echt toe doet, dat helpt
soms meer dan een doosje pillen.”
Hier sluit mevrouw Verhaar zich bij
aan. “Met spiritualiteit bezig zijn
maakt mijn leven waardevoller.”
Veilige plek

Wie is wie?
Links: Greet Doornen

bal (63), humanistisch
geestelijk verzorger
Rechts: Truus Verhaar
(86), bewoner aanleun
woning Reinaldahuis

gedaan in haar leven. Het is mooi dat
ze dat met ons deelt in de gespreks
groep.”
In deze groep
hoort mevrouw
Verhaar ook de
verhalen van
anderen. “Dat
zijn soms heel
emotionele verhalen. Dan denk ik:
wat ben ik een gelukkig mens dat ik
dat niet aan mijn kar heb hangen.”
“Het relativeert uw eigen dingen”,
beaamt Greet, die binnen Zorggroep
Reinalda zorgt voor meer zingeving
en spiritualiteit. “Dat hoeft niet

Naast de groepsgesprekken voert de
geestelijk verzorger ook individuele
gesprekken met mevrouw Verhaar.
Greet: “In ons allereerste gesprek
vertelde u dingen waarvan u achteraf
zei: dat heb ik nog nooit aan iemand
verteld. Het is soms bevrijdend om
dingen die je je hele leven met je
meedraagt – en die bepalend zijn
voor je levensloop – op een veilige
plek te delen.”
Mevrouw Verhaar knikt. “Het voelt
echt als een bevrijding als je je ver
haal kwijt kunt. En ik dacht: met jou
kan ik mijn verhaal delen. Alles wat
ik vertel, is veilig bij jou.”
Greet: “Ja, en soms praten we door
over dat u iemand bent die altijd
alles zelf oplost. Iemand die nooit
om hulp vraagt. Dat is natuurlijk heel
krachtig, maar
bij toenemende
kwetsbaarheid
niet altijd han
dig. Zoals een
paar maanden
geleden, toen u
was gevallen en daardoor de kerst
dagen alleen moest doorbrengen.”
“Maar jou vraag ik wel om hulp”,
besluit mevrouw Verhaar, die weet
dat ze bij Greet altijd een luisterend
oor vindt. En dat is onmisbaar in het
leven. 

“Achter ieder mens
schuilt een verhaal”

Geestelijke verzorging
Sinds 2001 werkt Greet
Doornenbal als humanistisch
geestelijk verzorger bij Zorggroep
Reinalda. Samen met haar
collega Sandra Schouwstra is
ze er in de eerste plaats voor
de bewoners. “We hebben drie
gespreksgroepen, waarmee we
om de week bij elkaar komen.
Daarnaast voeren we individuele
gesprekken met bewoners. Ook
verzorgen we vieringen, zoals de
Midwinterviering en op 21 juni
Wereld Humanismedag. Twee keer
per jaar herdenken we alle mensen
die in het afgelopen halfjaar
binnen Reinalda zijn overleden.
En iedere maand organiseren we
een katholieke en protestantse
viering.” Voor medewerkers biedt
Greet, naast de cursus humane
ouderenzorg, ook het ‘Broodje
ethiek’ aan. “Dan bespreken we
tijdens de lunch ethische dilemma’s
uit de zorg. Ook probeer ik mee te
denken met de organisatie over
onze humanistische identiteit, en
wat daarbij belangrijke thema’s
zijn. De Roze Loper is een goed
voorbeeld. Wij willen een huis zijn
waar iedereen zich thuisvoelt,
ongeacht achtergrond of seksuele
geaardheid.”
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Sebastiaan
De stille kracht

Basil
Uw gastheer

Alex
De vuilnisman

Tanja
De steun & toeverlaat

Xandra
Chef servetten (en meer)

Maaike
De duizendpoot
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Ook Sarah, Michael en Astrid (niet op de foto)
maken deel uit van de SIG-ploeg

Dagje meelopen

Aan de slag
met een lach
U heeft ze vast in actie gezien in het Reinaldahuis: de
enthousiaste krachten van de SIG. Ze hebben allemaal een
verstandelijke of psychische beperking. Maar hun werkplezier?
Dat is onbeperkt. “We bieden wat extra’s aan de bewoners.”

M

aaike van der Veen (26) heeft
zojuist mevrouw Joosten
geholpen bij de ochtendmaaltijd.
Ook heeft ze de vaatwasser inge
ruimd in de huiskamer op de afdeling
Erasmus. Dan is het nu tijd om een
tweede rondje koffie te schenken.
“Maaike doet het hartstikke goed”,
vindt meneer Spieker. “Ze ziet wat
voor werk er moet gebeuren. En als
je koffie op is, vraagt ze of je nog een
kopje wil. Gelukkig maar, want op
één poot kun je niet lopen. Daar weet
ik alles van.” Meneer Spieker grijnst
en klopt op zijn rechterbeen, een pro
these. “Want ik heb maar één poot.”
Maar die tweede kop koffie? Die
komt er, met een glimlach inge
schonken door Maaike. Daarna
spelen ze een potje Rummikub. “Ik
help bij de maaltijden, ik doe spel
letjes met de bewoners en ga soms
met ze wandelen”, vertelt Maaike.
“Ik help ook mee met de activitei
ten, bijvoorbeeld met knutselen. De
bewoners vinden het gezellig dat ik
er ben. Maar ik vind het zelf ook heel
gezellig.”

Mooie contacten

Maaike is een van de SIG-krachten
die in het Reinaldahuis werkt. Sinds
oktober zijn zij elke dinsdag en

woensdag actief, meestal zo’n acht
SIG’ers per dag. “Het streven is dat er
vier in het restaurant werken en vier
in het huis”, vertelt Tanja Dirkzwager,
begeleider dagbesteding bij de SIG.
Deze Haarlemse organisatie bege
leidt mensen met een verstandelijke
of psychische beperking. Onder
meer op het gebied van wonen, dag
besteding, opvoeding en financiën.
“Voor onze cliënten is werken in het
Reinaldahuis een leuke en zinnige
dagbesteding”, zegt Tanja. “Wij
nemen geen functie over, maar we
bieden wat extra’s voor de bewoners.
We zorgen voor extra sfeer en gezel
ligheid. En we helpen waar nodig,
bijvoorbeeld bij het verzorgen van
de broodmaaltijd. Of we brengen
een bewoner na de lunch weer naar
boven. Van die kleine klusjes die
stiekem best wat tijd kosten.”
Volgens Tanja is het een goede com
binatie, de SIG-krachten en de be
woners van het Reinaldahuis. “Onze
cliënten hebben vaak geen haast,
net als oudere mensen. Daardoor zie
je veel mooie contacten ontstaan.
Dan gaat één van onze cliënten
lekker naast een bewoner zitten voor
een praatje. Bewoners reageren ook
heel positief. Ze vinden het mooi dat
wij dit doen.”

Gewoon leuke mensen

Wie ook wel van een praatje houdt
is Xandra Schipmölder. Zij is 17 jaar
en zit nog op school, de Haarlem
se Van Voorthuijsenschool voor
zeer moeilijk lerende kinderen. “Ik
loop hier stage. En als ik klaar ben
met school, dan wil ik hier komen
werken.” Terwijl Xandra de servetten
vouwt, komt keukenassistent Sirin
Budak er even bij zitten. “Ik vind het
hartstikke leuk om met de mensen
van de SIG te werken”, zegt Sirin.
“Waarom? Het zijn gewoon leuke
mensen. Xandra houdt ervan om
grapjes en een praatje te maken. En
ze helpen met van alles. Ik was vaak
samen met Basil af, of hij maakt de
kruidenkastjes schoon. En als het
druk is, helpt Sebastiaan met eieren
pellen, salades maken of broodjes
klaarleggen. Wat ook fijn is: Tanja
stuurt ze goed aan. We zijn superblij
met Tanja, ze is een schat.”
“Als ze slaapt ja”, grinnikt Alex. Ook
hij houdt wel van een grapje.
Hier komt de vuilnisman!

De 51-jarige Alex de Wolff helpt van
daag bij het ophalen van het vuilnis.
Met een kar gaat hij alle afdelingen
af, samen met medewerker Jesse
Woltman. “Hier komt de vuilnis
→
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man!”, zegt Alex vrolijk, als hij de kar
de lift in duwt. “Mooi toch, dat Alex
hier lekker bezig kan zijn”, zegt Jes
se. “Soms moet ik iets twee keer uit
leggen, maar dat
maakt niet uit.”
Ook gebouwbe
heerder Madelon
Van Waalwijk Van
Doorn is blij met
Alex. “HIj helpt
elke dinsdag
ochtend een paar
uurtjes bij de algemene dienst. En
laatst had hij geholpen bij zijn groot
ste project: het verplaatsen van alle
kerstspullen.”
“Nou”, zucht Alex, gespeeld overdre
ven. “Ik kan geen kerstboom meer
zien!”
Madelon: “Als ik klusjes in het huis
zie die moeten gebeuren, dan geef ik
die door aan Tanja. Voor Alex is het
fijn als hij wat te doen heeft als hij
hier dinsdag is; hij wil graag werken.
En wij vinden het fijn als hij ons wat
kan ontlasten.”

jaar geleden uit Irak naar Nederland
kwam, lijkt gemaakt voor de horeca.
Beleefd, netjes in pak en servicege
richt. “Wilt u nog een kopje koffie?
Jawel toch, is
lekker.” Even later
serveert hij de
koffie, de linker
arm keurig achter
de rug. Daarna
begroet hij een
bewoner, die met
zijn rolstoel het
restaurant binnenkomt. “Hallootjes,
goeiedag meneer.” Fluitend zet hij de
rolstoel bij een gedekte tafel. “Weet
u dat uw banden een beetje zacht
zijn?”
Els Rodenburg wipt ook langs in het
restaurant, om te zien hoe het met
de SIG’ers gaat. Als projectleider is
zij binnen Zorggroep Reinalda nauw
betrokken bij de samenwerking met
de SIG. “Ik ben er heel trots op dat
wij als organisatie onze maatschap
pelijke rol pakken. We hebben zo een
mooi aandeel in de integratie van
mensen met een beperking, die hier
begeleid kunnen werken.”
Goed voor de cliënten van de SIG
én goed voor Zorggroep Reinalda.
“Iedereen weet dat de werkdruk in
de zorg hoog is, dus een extra paar
handen is welkom”, stelt Els. “Als één
van de cliënten van de SIG in de zorg
helpt bij het opmaken van de bed
den of bij het uitdelen van de koffie,
hebben collega’s meer tijd voor de
bewoners.”
Natuurlijk, in het begin was het even
wennen. En soms is een SIG’er iets
té enthousiast of te druk. “Maar met
Tanja is er de hele dag een begelei
der van de dagbesteding aanwezig.
Dat is een mooie constructie”, besluit
Els, die blij is met de SIG-groep. “Ze
zijn meestal vrolijk en vinden het
leuk om te werken in het Reinalda
huis, met werkzaamheden waar ze
plezier en voldoening aan beleven.”
Ze zwaait naar Basil, die fluitend
door het restaurant loopt om de
tafels af te ruimen. “Het zijn echte
sfeermakers.” 

“Ze zijn altijd
vrolijk en zorgen
voor sfeer”

Babbeltje maken

De meeste SIG’ers gaan voor dag
besteding niet alleen naar het
Reinaldahuis. Zo werkt Alex ook in
Schoterhof in Haarlem-Noord, net
als Sebastiaan Wiegman. “Daar werk
ik twee keer in de week in de tuin.
Lekker spitten”, vertelt de 24-jarige
Sebastiaan. In het Reinaldahuis
heeft hij heel andere taken. Het ene
moment staat hij in het magazijn om
voorraden aan te vullen. Het andere
moment brengt hij een kar met koffie
en thee naar een vergadering. “En ik
zorg in de personeelsruimte dat de
kopjes, koffie en melk zijn aangevuld.
Soms breng ik de post weg. Ook help
ik bij het dekken van de tafels en het
serveren van de maaltijden”, aldus
Sebastiaan. “Een bewoner zei laatst:
het lijkt wel of je echt in dienst bent,
zo goed doe je het.”
Sfeermakers

Dat laatste geldt ook voor zijn colle
ga Basil Kasim (52). Basil, die twintig
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1 Xandra Schipmölder (17) is chef

servetten vouwen. “Maar ik doe veel
meer hoor. Helpen in de coffeecorner,
broodbeleg op de borden leggen,
de vaatwasser in- en uitruimen,
appelmoes en vla in schaaltjes doen.
En boven help ik Astrid met de bedden
opmaken.” De leukste taak? “Flyers
ophangen in de liften en gangen. Met…
hoe heten die dingen ook alweer? O ja,
magneten.”

2 Alex de Wolff (51) helpt elke dinsdag

bij het ophalen van het vuilnis op
alle afdelingen van het Reinaldahuis.
Met een sierlijke boog gooit hij de
vuilniszakken één voor één in de
container. “Dit is leuk werk hoor”, zegt
hij met een brede lach. “Ik heb hiervoor
bij een melkboer en bollenboer
gewerkt, maar dit is leuker.”

3 Maaike van der Veen (27) helpt elke

dinsdag op de derde verdieping. “Ik
ben lekker onder de mensen en ik leer
hier hoe je met elkaar omgaat. Ik krijg
complimenten van het personeel en
de bewoners vinden het leuk dat ik er
ben.” Meneer Spieker knikt, van achter
het spelletje Rummikub. “Maaike is
een duizendpoot. En gezellig dat ze is!”

4 Sebastiaan Wiegman (24) haalt wat
potten appelmoes uit het magazijn.
“Wat ik het leukste vind om te doen?
Maakt niet uit. Als ik maar sociaal
contact heb met de mensen. Daar
leer ik van. Hier werken is beter dan
lui op de bank zitten, of gamen met
vrienden. Als ik naar het Reinaldahuis
ga, denk ik: dan heb ik toch weer een
leuke dagbesteding.”

5 Basil Kasim (52) is een bekende

verschijning in het restaurant, zowel
in het Reinaldahuis als in De Roos.
Het serveren van de maaltijden? Dat
doet hij met witte handschoentjes aan.
“Dat hoort erbij in de horeca. En ik ga
ook altijd netjes gekleed. Altijd.” De
bewoonsters die hij vandaag serveert
bij de lunch waarderen dat. “Basil is
de kers op de taart”, aldus één van
de dames. Dan, met een lach: “Als hij
maar geen verbeelding krijgt.”

6 Tanja Dirkzwager, begeleider van

de SIG-krachten, vult het stageboekje
van Xandra in. “Tanja is heel lief en
ze zorgt goed voor mij”, aldus Xandra.
“Ze schrijft nu in mijn boekje voor
school hoe mijn dag was en wat ik
goed doe. Ik voel me altijd fijn als ik
complimentjes krijg.”

1

2

3

4
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Nieuwe
stap

Ze werken al jaren met veel plezier als
verzorgende IG binnen Zorggroep Reinalda.
En nu zijn Trudy van der Mije en Myrthe
Noordzij klaar voor een nieuwe uitdaging.
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Loopbaan

Myrthe: “Mooi
dat ik van
Reinalda deze
kans krijg”

TRUDY VAN DER MIJE (50): “Ik heb veertien jaar in de
thuiszorg gewerkt met mensen met dementie. Toen een
ex-cliënt in het Reinaldahuis kwam wonen, ben ik haar na
een paar weken gaan opzoeken. Dat had ik beloofd. Zodra
ik bij de afdeling Plato binnenkwam, had ik daar meteen
een goed gevoel bij. Het deed iets met me. Liefde op het
eerste gezicht? Ja, zoiets. Diezelfde dag ben ik gaan kijken
of er vacatures waren. Een week later had ik hier een baan.
Sinds zes jaar werk ik met heel veel plezier als verzorgen
de IG op de gesloten afdeling van het Reinaldahuis. Ik
MYRTHE NOORDZIJ (27): “Tijdens mijn opleiding tot
werk graag met ouderen met dementie. Het is een nare
verzorgende IG ben ik gestart met vakantiewerk bij
ziekte die mensen overkomt. Maar juist in die situatie vind
De Roos. Ook heb ik nog anderhalf jaar als oproepkracht
ik het belangrijk om het leuk te hebben met elkaar. Om
bewoners vertrouwdheid en blijdschap te kunnen geven.
in het Polderhuis gewerkt. Na mijn opleiding ben ik gaan
Ik vind het ook een uitdaging om dingen voor elkaar te
werken bij De Roos, in een klein team. Dat voelde als een
vertrouwde en veilige plek om me als
krijgen. Dat we bijvoorbeeld een
beginnende verzorgende verder te
bewoner die heel onrustig is weer
rustig krijgen. En dan zonder gebruik
ontwikkelen. Heb ik een vraag of loop
Iets voor jou?
van medicatie, maar door de bewoner
ik ergens tegenaan? Bijvoorbeeld hoe
afleiding en aandacht te geven. Dat
ik kan omgaan met een cliënt met
Werk jij bij Zorggroep Reinalda
boeit mij elke dag. Ik wil me graag
complex gedrag? Dan kan ik altijd bij
en ben jij net als Myrthe en
verder ontwikkelen op dit gebied. Ik
mijn team terecht om te sparren. Daar
Trudy toe aan een volgende
heb ik de afgelopen vijf jaar veel van
wil meer. En ik denk dat ik dat ook
stap? Neem contact op met
de afdeling Opleidingen – via
geleerd. Nu neem ik zelf leerlingen en
kan. Het lijkt me leuk om collega’s te
opleiding@zorggroepreinalda
coachen, maar dan heb je wel een
stagiaires aan de hand om hun dingen
– om te kijken hoe jij je verder
papiertje nodig. Daarom start ik in
te leren. Mooi om mijn ervaring terug
kunt ontwikkelen in je vak.
september met de MBO-opleiding tot
te kunnen geven, zodat zij zich in een
“Ik zou collega’s echt aanraden
verpleegkundige. Ik dacht wel even:
veilige omgeving kunnen ontwikke
om het gesprek een keer aan
len. Zoals ik dat zelf ook heb gedaan.
ik ben vijftig. Heb ik de fut en zin om
te gaan”, vindt Trudy van
der Mije. “Dan merk je dat er
Inmiddels heb ik heel wat mee
weer te gaan leren? Dat kost meer
binnen Reinalda veel mogelijk
gemaakt en bijgeleerd. Zo hebben
moeite dan een paar jaar geleden.
is. Er is een groot aanbod aan
we binnen Zorggroep Reinalda een
Maar toen dacht ik: het is nu of nooit.
opleidingen en functies.”
scholingsprogramma om je kennis en
Ook tijdens en na mijn opleiding wil
vaardigheden up-to-date te houden.
ik wat blijven betekenen voor de afde
Daarnaast heb ik de EVV-opleiding ge
ling Plato. Ik wil eraan bijdragen dat
daan, voor Eerste Verantwoordelijke Verzorgende. Daarbij
we bewoners écht een thuisgevoel geven. Dat huiselijke
krijg je extra scholing voor het regelen van alle zorg om de
gevoel, dat is zo belangrijk in de laatste fase. Dat heb ik
bewoner heen. Je krijgt bijvoorbeeld handvatten voor het
zelf ervaren. Mijn vader, die ik tot zijn dood heb verzorgd,
voeren van familiegesprekken. Ook leer je meer over het
heeft in Klein België gewoond op de afdeling voor mensen
contact met andere disciplines, zoals de fysiotherapeut,
met dementie. Ook voor familie is het belangrijk dat het
ergotherapeut en diëtiste. Dat is een leuke aanvulling op
echt als een thuis voelt.” 
mijn functie.
Tijdens de EVV-opleiding heb ik me verder ontwikkeld – en
dat smaakte naar meer. Ik ben nu klaar voor een nieuwe
uitdaging; voor meer taken en meer zelfstandigheid.
Daarom start ik in september met de MBO-opleiding
Verpleegkunde, een traject van twee jaar. Leuk om weer
een nieuwe stap te zetten. En mooi dat ik van Reinalda de
kans krijg om deze opleiding te volgen en met mijn werk
te combineren.”

Trudy: “Dit
werk boeit mij
elke dag”
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Mijn leven

me staan, zodat ik het niet hoefde
te zien.
Kamp Ravensbrück was overvol; ik
deelde een bed met zes anderen en
woog nog maar 32 kilo. Wat ik hier
heb meegemaakt is onmenselijk.
Maar zolang er leven is, is er hoop.
Na drie maanden werden we gered
door de Russen, die onze groep on
derbrachten in een villa. Ze zorgden
voor eten en hebben ons echt in de
watten gelegd. Tien jaar geleden ben
ik naar de Russische ambassade
geweest om ze te bedanken.
Ik was de eerste die dat
gedaan had.”
Blauwe uniformen

Werken om
te overleven
Beppie Ottenbros-Bosboom (92) overleefde Auschwitz
en Ravensbrück. “Zolang er leven is, is er hoop.”

“I

k ben opgegroeid op het
Krugerplein in Amsterdam, als
jongste van negen kinderen. Toen
de oorlog begon, was ik bijna 14. In
januari 1943 werd ik opgepakt en
naar Kamp Vught gebracht. Dat was
een eldorado in vergelijking met de
kampen waar ik later zou belanden.
Omdat ik voor Philips werkte, kreeg
ik behoorlijk eten. Bovendien gaf
het werk afleiding. Want aan één
ding wilde je niet denken: deportatie
naar het buitenland. Dan is het klaar,
afgelopen. Einde.
Maar in juni 1944 was ik aan de
beurt. In veewagons werden we
afgevoerd naar Auschwitz. Ook daar
was werk weer mijn redding. Voor
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IG Farben maakte ik doppies voor
handgranaten. Ik stond hele dagen
aan de draaibank, maar ik was blij
dat ik wat te doen had.”
Dodenmars

“Toen de Russen eraan kwamen,
werd Auschwitz in januari 1945
ontruimd. Een maand lang liepen we
naar kamp Ravensbrück. In hartje
winter, dwars door de sneeuw. Het
eten van sneeuw heeft me gered.
Honger is erg, maar als je niet drinkt
ben je er geweest. Ik liep in een
groep met twaalf Nederlandse vrou
wen, die mij als jongste in bescher
ming namen. Als iemand onderweg
werd geëxecuteerd gingen ze voor

“Toen ik na de bevrij
ding terugkeerde in
Amsterdam, zat mijn
zus Mientje voor het
raam. Ze zat daar elke
dag, te kijken wie er terug
kwamen uit de oorlog. Maar er
kwam niemand. Alleen ik en nog één
zuster. De rest van onze familie is uit
gemoord. Ook mijn ouders. Gelukkig
heb ik hun trouwringen nog, die ze
bij de buren in bewaring hebben
gegeven.
Meteen na de oorlog ben ik naar
Haarlem verhuisd. Toen de kinderen
kwamen, ben ik gestopt met werken.
Maar ik werd gek thuis, kreeg nacht
merries. De dokter zei: je moet gaan
werken, anders loopt het niet goed
af. Ook nu was werk mijn redding.
Jarenlang heb ik de bedrijfskantine
gerund voor de Politie Haarlem. Ik
zeg weleens: de groene uniformen
hebben me in de prut getrapt, de
blauwe uniformen droegen me op
handen.” 

“De sneeuw
heeft me gered”

Zo doen we dat

Nieuwe aanwas
Zorgpersoneel is schaars. En dus hebben
Zorggroep Reinalda en Randstad Zorg
de handen ineengeslagen.

J

Janneke Geertman
houdt zich bezig met
mantelzorgondersteuning
en familieparticipatie.

Meer contact

arenlang werkte de
42-jarige Ahmad
Juman bij drukkerij Joh.
Enschede. Tot hij besloot
zijn passie te volgen. “Via
Randstad kon ik me laten
omscholen tot helpende.
Tijdens mijn opleiding heb
ik vorig jaar stage gelo
pen in het Reinaldahuis
op de afdeling Spinoza.
Na mijn opleiding ben ik
gaan werken in de flexpool
van Randstad Zorg, in
verschillende Haarlemse
zorgcentra. Tot Randstad
me vroeg: wil je via ons de
opleiding tot verzorgen
de IG doen? Daar ben ik
nu mee bezig. En ik ben
dankbaar dat ik weer stage

kan lopen in het Reinalda
huis, nu op de afdeling
Socrates. Dit is een goede
basis om verder te groeien
in de zorg.”
“We zijn heel blij met de
samenwerking met Rand
stad”, stelt Denise Wol
ken, praktijkopleider bij
Zorggroep Reinalda. “De
leerlingen zijn bij Randstad
in dienst, wij begeleiden
hen tijdens de opleiding
en bieden werkervaring.
Als het van beide kanten
klikt, kunnen ze na hun
opleiding bij ons in dienst
komen. Een mooie manier
om te zorgen voor gekwali
ficeerde collega’s die goed
bij ons passen.” 

Bij Zorggroep Reinalda vinden we het
belangrijk dat familie en mantelzorgers
zich welkom en gehoord voelen.

D

aarom organiseren we dit jaar meerdere dialoog
diners. Tijdens een etentje per afdeling gaan familie
leden en naasten in gesprek met Reinalda-bestuurder
Carolien Koning en de teammanager van de betreffende
afdeling. “Zo kunnen we horen wat er goed gaat – en wat
er beter kan”, vertelt Janneke Geertman.
Als projectleider Zorgverbetering heeft ze een plan op
gesteld om de verbinding met familie en mantelzorgers
verder te vergroten. “Eén van de punten is dat we het
contact tussen bewoners en naasten beter gaan facili
teren. We willen daarvoor een hulpmiddel aanschaffen
– een zogenoemde cradle – dat het contact door middel
van aanraking stimuleert. Ook hebben we een koppelbed
aangevraagd, dat je aan het bed van een bewoner kunt
schuiven. Zo kunnen partners weer even samen in een
tweepersoonsbed liggen. Of als kind kun je in de laatste
fase nog één keer tegen je vader of moeder aan kruipen.
Die geborgenheid willen we graag mogelijk maken.” 

De groep leerling-verzorgenden,
met in het midden Ahmad Juman.
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In beeld

Stelletje ongeregeld
Twee keer in de week komen ze bijeen in het
Reinaldahuis voor een potje klaverjassen: kaartclub
Stelletje ongeregeld. “Een goede training voor de
hersens”, vindt voorzitter Siem de Groot. “En je komt
gezellig onder de mensen.” De meeste leden wonen
dichtbij: in het Reinaldahuis, Polderhuis, Roomolen
of verderop in de wijk. “Als klaverjasliefhebbers
dit lezen: onze club heeft nog plek voor nieuwe
leden”, aldus de voorzitter. Interesse? Kom eens
gezellig langs op maandag of vrijdag tussen 13.30
en 15.30 uur in het atrium van het Reinaldahuis. 

