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Fijn dat je 
er bent!

Elke dag zetten onze collega’s, leerlingen, 
stagiairs en vrijwilligers zich in voor 

Zorggroep Reinalda. Die liefdevolle inzet 
voor onze bewoners wordt gezien én 

gewaardeerd. 
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Aandacht 
voor 

aandacht

Een kei!
De collega’s van de afdeling Spinoza vonden het 
tijd om Titus Visser in het zonnetje te zetten. 
Omdat hij een kei is. En omdat deze leerling van 

Randstad altijd 
kei- en keihard 
werkt. Titus helpt 
de bewoners 
met respect – en 
met een lach. 
Zowel bewoners 
als collega’s zijn 
gek op Titus, 
die een groot 
verantwoorde-
lijkheidsgevoel 
heeft. Hij werkt 
regelmatig wat 
langer door, als 
het nodig is. 

Daarom besloten zijn collega’s Titus te trakteren 
op een lekkere lunch, samen met zijn vrouw. 
Dubbel genieten dus!

Lekker op de fiets
‘Meer bewegen’, dat is be-
langrijk voor onze bewoners. 
We zijn blij met alle colle-
ga’s en vrijwilligers die daar 
een steentje aan bijdragen. 
Eén van hen is extra in het 
zonnetje gezet door vitali-
teitscoach Mirjam van der 
Sman. Arno van den Akker is 
al bijna een jaar een trouwe 
fietsmaat voor twee bewoon-
sters. Iedere dinsdag maakt hij 
op de duofiets een mooie rit 

door de buurt met mevrouw Hoenderdos, die daar iedere 
keer vrolijk van wordt. Daarna maakt Arno met mevrouw 
Coster een rit op de video-fiets. Dit roept bij haar leuke 
en persoonlijke herinneringen op. Heel waardevol! De 
bewoonsters – en Mirjam – zijn blij met je, Arno!

Vanuit het hart
Leerling verpleegkundige Vic Morales. 
Nog zo’n topper! Zijn collega’s van de 
afdeling Spinoza noemen hem een lieve, 
serieuze, hardwerkende jongen. Ze 
schrokken dan ook flink, toen Vic ziek 
werd. Als iemand er niet is, merk je pas 
wat je mist! Alle collega’s zijn dan ook blij 
dat Vic weer terug is. Hij werkt volgens de 
regels, maar vooral: vanuit zijn hart. Hij 
ziet wat er moet gebeuren en pakt elke 
klus op. Als dank voor zijn inzet gaven 
zijn collega’s Vic een bon voor een lekke-
re lunch en de bioscoop. Welverdiend!

Titus Visser

Arno van den Akker 

Pluim voor Erik
Namens alle bewoners 
van De Roos verraste 
mevrouw Van Egmond 
vrijwilliger Erik Smit met 
een cadeaubon. “Dit is 
voor iemand die er altijd 
is als het nodig is”, schrijft ze in een lief briefje. “Die 
er voor ons is voor allerlei klusjes. Die er is om ons te 
 rijden, naar alles waar we heen moeten. Die er ook is 
bij vervelende pijn of op krukken. Die steeds weer de 
zon laat schijnen, en alles op vrijwillige basis. Deze 
pluim op de hoed is voor Erik, van wie we allemaal een 
beetje houden. Hij is van onschatbare waarde.  
Erik, blijf zoals je bent, je zit in ons hart.” 

Erik Smit 

Vic Morales (links)

Oproep!
Wil jij ook een collega, vrijwilliger, 
bewoner of mantelzorger in het 
zonnetje zetten? Als het maximaal 
50 euro kost, kun je het idee me-
teen uitvoeren. De enige voorwaar-
de: stuur een foto en tekstje naar 
redactie@zorggroepreinalda.nl en 
lever je declaratie in.



Reinalda Magazine 3

Vieren en
verbinden
Voor u ligt een speciaal jubileumnummer van 
Reinalda Magazine. Want Zorggroep Reinalda is 
jarig! En dat vieren we graag samen met u.

In 1972 namen de eerste bewoners hun intrek 
in het Reinaldahuis. Maar het begon allemaal 
twaalf jaar eerder, op 13 mei 1960. Op die dag 
werd de Humanistische Stichting Reinaldahuis 
opgericht. Het doel: ouderen in Haarlem een 
warm huis en goede zorg bieden, ongeacht hun 
achtergrond en levensovertuiging. En dat is 
wat we – zestig jaar later – nog altijd doen. 

Ik ben trots op ons jubileum, maar ik ben voor-
al trots op de onderlinge verbinding. Die komt ook naar voren in dit 
magazine. Bijvoorbeeld in het verhaal met Joke Kloos, die sinds 1972 
in het Reinaldahuis werkt. Die verbondenheid zien we ook bij collega’s 
die hier pas een paar maanden werken, zoals onze nieuwe verpleeg-
kundig specialist en onze Portugese verpleegkundigen. Mooi om te 
lezen dat zij hier met veel plezier werken. 
Helemaal in tijden van schaarste op de 
arbeidsmarkt.

Ook onze vrijwilligers en bewoners 
voelen die verbondenheid, zoals u in 
dit magazine leest. Neem bijvoorbeeld mevrouw Vos, die sinds vorig 
jaar in het Reinaldahuis woont. “Ook op je negentigste kun je nieuwe 
vrienden maken”, vindt zij. Op elk moment in je leven kun je nieuwe 
contacten leggen. En dat blijven wij ook doen, op ons zestigste. We 
gaan nieuwe samenwerkingen aan om nog betere zorg te leveren en 
om een nog betere werkgever te zijn. Nu en in de toekomst.

Wat we ook gaan doen? Een feestje vieren! Er komt een geweldige 
feestweek aan, met mooie festiviteiten in het Reinaldahuis en De Roos. 
Ik kijk vooral uit naar 13 mei, de dag van onze oprichting. Die dag  
hebben we een extra feestelijk programma voor alle betrokkenen 
bij Zorggroep Reinalda. Door samen ons jubileum te vieren, bouwen 
we gezamenlijke ervaringen op. Weer mooie nieuwe verhalen in de het 
boek van Zorggroep Reinalda.

Carolien Koning,
Bestuurder Zorggroep Reinalda

“Ik kijk vooral
uit naar 13 mei”
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De jurk van Beatrix
Joke Kloos-de Jong (65) werkt sinds 1972 in het
Reinaldahuis. Daarmee is ze de langst werkende 
medewerker van Zorggroep Reinalda.

Mijn werk “Ik ben huishoudelijk me-
dewerker. Bij de aanleunwoningen 
en in De Roos help ik bewoners met 
schoonmaken. Stofzuigen, ramen 
lappen, bedden verschonen, de wc 
schoonmaken. Ik probeer de mensen 
trouwens niet alles uit handen te 
 nemen. Het is goed dat ze blijven 
doen wat ze zelf nog kunnen.”
 
Bij reinalda sinds… “1972, toen 
het Reinaldahuis net was geopend. 
Ik ben de oudste van vijf kinderen 
en thuis hadden we het niet breed. 
Toen ik zestien was, moest ik gaan 
werken. Ik begon in de huishou-
ding op de ziekenafdeling. Daarna 
heb ik lange tijd schoongemaakt 
op de vierde verdieping van het 
oude  Reinaldahuis. Ook heb ik nog 
gewerkt in de zorg en bij de keuken-
afdeling.”

Typisch reinalda “De saamhorig-
heid. Vooral vroeger deden we veel 
met het personeel. Bij het 25-jarig 
bestaan van het Reinaldahuis heb-
ben we met collega’s een play-
backshow gegeven voor bewoners. 
De zaal zat drie avonden vol. Ook 
hadden we vaak sportdagen met 
collega’s. Dat mis ik soms wel. We 
hebben nu minder tijd om naast het 
werk samen dingen te doen. Maar 
dat saamhorige gevoel, dat zit er  nog 
wel in. Het voelt hier als thuis.”

Typisch joke “Een luisterend oor. 
Als ik drie uur op een adres ben, is 
er vaak tijd voor een kop koffie. Dan 
kunnen cliënten hun verhaal kwijt. 
Ook observeer ik. Als ik iets zie wat 
ik niet vertrouw, dan geef ik dat door 
aan de zorg. Bijvoorbeeld toen ik bij 
een cliënt ineens een raar plekje op 
haar oor zag. Ik luister en kijk niet 
alleen, hoor. (lacht) Ik hou ook van 
praten.”

leuksTe aan Mijn werk “De dank-
baarheid van de mensen. Soms ge-
ven ze een klein cadeautje. Bijvoor-
beeld chocolade-eitjes met Pasen. 
Maar ik hoef er niets voor terug. Een 
glimlach is meer dan genoeg.”

Minder leuke kanT “De wc schoon-
maken is soms wat minder leuk. 
Maar dat hoort er ook bij. En hygiëne 
is heel belangrijk.”

Blij naar huis “Als een cliënt zegt: 
bedankt voor wat je vandaag voor 
me hebt gedaan. Soms doe ik ook 
een boodschapje voor iemand, in 

mijn eigen tijd. Als ik wat extra’s kan 
doen, dan doe ik dat.”

Bijzondere MoMenTen “Wat ik 
nooit vergeet is de Watersnood 
van 1995 in Gelderland. We hebben 
toen veertien dagen lang mensen 
opgevangen die door het Rode Kruis 
waren geëvacueerd. Wat ik ook 
indrukwekkend vond: het bezoek 
van koningin Beatrix bij de opening 
van het nieuwe Reinaldahuis in 2006. 
Een foto van mij met Beatrix hangt 
bij ons thuis op de overloop. Ze had 
die dag een roze jurk aan en een roze 
hoed op.”

naasT heT werk “Ons huis opknap-
pen. Breien en haken doe ik ook 
graag. Ik zit al veertig jaar in een 
breiclubje met tien nichten. Bowlen 
vind ik ook leuk.”

wil alTijd nog… “Samen met mijn 
man naar Amerika. Daar wonen een 
neef en een nicht die ik graag een 
keer wil bezoeken.” 

Aan het woord

“Een glimlach 
is meer 

dan genoeg”

“Ga zo door! De deur staat 
hier altijd open voor ieder-
een, van alle achtergron-
den en culturen.” 

Verjaarswens

Joke met een foto uit 2006. Daar staat  
ze trots rechts naast de koningin en de 
burgemeester.
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Bewoners voorgesteld

Zoveel 
mensen
~

zoveel 
verhalen
Alle bewoners van het Reinaldahuis 

hebben hun eigen verhaal. De één is geboren 
in Rotterdam, de ander in Suriname.  

De één was vroeger kapster, de ander lasser. 
Op de volgende pagina’s is het woord aan  

Ria Vos en Hugo Drakenstein. 

“Ook op je negentigste 
kun je nieuwe vrienden 

maken.”
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Nieuwe 
vrienden
Ria Vos (90) 
“Ik ben geboren in Rotterdam. Daar-
na heb ik met mijn ouders in Haar-
lem gewoond. In de Vosmaerstraat, 
hier vlakbij. De melkboer van vroeger 
zit er niet meer, zag ik laatst. De zoon 
van de melkboer was vroeger mijn 
vriendje. Ook bakker Trump is weg. 
In 1940 verhuisden we naar Amster-
dam, waar ik op mijn zestiende ging 
werken als kapster. Een leuk vak; ik 
ben altijd met haar en kleding bezig 
geweest. 
Mijn man en ik hebben een mooi le-
ven gehad in Amsterdam. We waren 
bevriend met Wil en Ria Alberti en 
gingen vaak mee naar optredens. 
Zelf zong ik ook graag. Ik heb nog 
een paar keer met The Ramblers 
opgetreden. In een uitverkocht 
Concertgebouw in Amsterdam ben 
ik uitgeroepen tot Miss Ramblers. 
Vorig jaar ben ik in het Reinaldahuis 
komen wonen, vlak bij mijn jongste 
zoon en schoondochter. Ik woon hier 
fijn. Ik heb een mooi appartement en 
ze zorgen goed voor me. Ik ben hier 
heel relaxed; ik heb niets aan mijn 
hoofd. Ik geniet van de dagelijkse 
dingen. Als ik ’s ochtends klaar ben, 
ga ik naar beneden. Ik ga dan gezel-
lig in de coffeeecorner iets drinken, 
kletsen of wat lezen. Ik geniet ook 
van de bezoekjes van mijn familie. 
Ik heb drie lieve zoons, zes kleinkin-
deren en zeven achterkleinkinderen. 
Mijn schoondochter Mieke komt zelfs 
elke dag langs. Heel gezellig.
Toen ik niet meer thuis kon wonen, 
heb ik mijn vriendinnen in Amster-
dam moeten achterlaten. Ook twee 
vriendinnen die naast me woonden 
en die ik al zestig jaar ken. We bellen 
nu veel en eentje komt af en toe 
langs. Inmiddels heb ik hier nieuwe 
vriendinnen opgedaan. Ja, ook op je 
negentigste kun je nieuwe vrienden 
maken.”



Reinalda Magazine 7

Opa’s 
vlieger
Hugo Drakenstein (77) 
“Ik ben geboren in Suriname. In mijn 
jeugd was ik veel buiten, samen met 
mijn broer Paul. We gingen spelen bij 
een stuwmeer dat werd gebouwd. 
Of we maakten zelf een vlieger. Voor 
mijn oudste kleinzoon heb ik ook 
een mooie vlieger gebouwd. Opa’s 
vlieger, die heeft hij nog altijd.
Mijn vader kocht boomstammen bij 
de inlandse mensen, de bosnegers. 
Daar zaagde hij planken van, die hij 
verkocht aan Bruynzeel. Soms hielp 
ik hem. Toen ik van school kwam, 
ben ik gaan werken in een bedrijf 
waar ze kippenvoer maakten. Daar-
naast ging ik naar de avondschool, 
waar ik heb leren lassen. Een kennis 
van me heeft toen een baan voor me 
gevonden bij een Amerikaans bedrijf.
Op mijn 27e ben ik op de boot ge-
stapt naar Nederland. Van vrienden 
had ik goede verhalen gehoord. Ik 
ben toen bij Stork gaan werken. Daar 
heb ik pijpen leren lassen van een 
lasser met één arm. Bij Stork heb ik 
alles geleerd. Daarna heb ik gewerkt 
bij Figee, waar ik mooie dingen heb 
gemaakt. Lassen is een prachtig 
vak. Mijn voorman zei altijd: Hugo, 
je werkt te hard, je blijft altijd maar 
doorgaan. Maar ik hou van werken. 
Ik vond het niet leuk dat ik moest 
stoppen, maar de baas zei: Hugo, 
genoeg is genoeg.
Sinds een paar maanden woon ik 
in het Reinaldahuis. Ik voel me hier 
prettig. De Surinaamse vlag aan 
mijn rollator? Dat heeft mijn dochter 
gedaan. Zo raak ik ’m niet kwijt. Of ik 
Surinaams eten mis? Ha! Nederlands 
eten, Surinaams eten; het is één pot 
nat. Eten moet je toch. Mijn broer 
Paul is trouwens een goede kok. Nee, 
ik niet. Ik eet het liever op.” 
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Op die vraag van fotograaf José had Gerrit 
meteen een antwoord: beneden in de kelder, in 
de ruimte van de technische dienst. “Daar heb 
ik heel wat uren doorgebracht. Kijk, met deze 
kar liep ik altijd door het Reinaldahuis.” Een 
passend plaatje dus van een oud-medewerker 
die vrijwilliger werd!

Wat is een mooie 
plek om de foto 

te maken?
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Van collega tot 
vrijwilliger
We hebben veel enthousiaste vrijwilligers binnen 
Zorggroep Reinalda. Wist u dat sommigen oud-
medewerker zijn? Zo ook Gerrit van der Eem (69), 
die na zijn pensioen besloot: ik word vrijwilliger. 

pensioen “Vijf jaar geleden ben ik 
met pensioen gegaan. Ik vind het 
leuk om als vrijwilliger in het Reinal-
dahuis te blijven komen. Ik zie hier 
altijd bekende gezichten. Sommige 
bewoners waren er in mijn tijd al. 
Ook de meiden van de receptie ken 
ik allemaal – en veel andere oud- 
collega’s.”

kersT “Al jarenlang help ik bij het 
opzetten van de kerstboom en het 
ophangen van de kerstversiering. 
Dat doen we met een 
groep oud- collega’s 
van de technische 
dienst. Inmiddels zijn 
er een paar afgeval-
len. We worden ouder 
en hebben allemaal 
wel wat. Maar het is 
nog altijd gezellig. Het is trouwens 
wel een flinke klus. Maar als de 
boom eenmaal staat, dan is het altijd 
weer mooi.” 

werkloos “Ik was bijna tien jaar 
werkloos, toen ik in 1992 in het 
Reinaldahuis ging werken. Ik kwam 
als banenpooler via de gemeente. 
Met twaalf mensen werden we hier 
naartoe gestuurd. De meesten zijn 
afgevallen, maar ik ben gebleven. In 
het begin was het wel even wennen, 
na zo lang thuis te hebben gezeten. 
Ineens moest ik er elke ochtend 
vroeg uit. Maar het beviel me hier 
heel goed.”

Vrijwilliger

VasT conTracT “In het begin heb ik 
in de zorg gewerkt. Ik hielp bewoners 
bij het eten, bracht koffie rond; van 
alles. Ook hielp ik regelmatig in de 
spoelkeuken. In 2001 kreeg ik een 
vaste aanstelling. Ik ben toen gaan 
werken bij de algemene dienst. Daar 
deed ik allerlei klussen. Inspecties, 
afval ophalen op de afdelingen, 
huiskamers bevoorraden, de boel 
netjes houden, helpen in de keuken. 
Heel leuk en afwisselend werk. En 
altijd druk.” 

Vlag sTrijken “Ik 
ben ook onderdeel 
geweest van de 
technische dienst. Ik 
heb geholpen met de 
verhuizing naar het 
tijdelijke onderkomen 

in Haarlem-Noord, toen het nieuwe 
Reinaldahuis werd gebouwd. Dat 
heeft nog heel wat voeten in de aarde 
gehad, want bij de bouw ging het 
nodige mis. Er mochten bijvoorbeeld 
geen drempels in, in verband met de 
rollators en rolstoelen. Wat bleek: er 
waren toch drempels geplaatst. Die 
moesten er dus allemaal weer uit. 
Toen de nieuwbouw klaar was, zijn 
we in 2006 terug verhuisd. Toen alle 
bewoners over waren, gingen mijn 
baas Ronald van der Pot en ik als 
laatste weg in Haarlem-Noord. We 
wilden de boel netjes achterlaten. We 
hebben toen samen de vlag van Rei-
nalda gestreken. Een mooi moment.”

“Na mijn pensioen
heb ik me geen

moment verveeld”

goede Band “Door de nieuwbouw en 
al die verhuizingen werkten we nauw 
samen met bewoners en personeel. 
In die tijd hebben we echt een goede 
band opgebouwd. Ik kon ook goed 
opschieten met het verplegend per-
soneel. Soms kreeg ik van de baas 
op mijn kop, omdat ik te veel deed. 
Maar ik vond het niet erg om een 
kwartier later naar huis te gaan, als 
ik nog even kon helpen.”

nooiT VerVeeld “Na mijn pensioen 
heb ik me geen moment verveeld. 
Ik hou van biljarten en ben veel bij 
mijn voetbalclub Geel-Wit. Daar help 
ik elke maandag en vrijdag bij het 
schoonmaken van de kleedkamers. 
Ook zorg ik dat de kantine op orde is 
voor het weekend. Andere hob-
by’s zijn fotograferen en openbaar 
vervoer; van oude trammetjes tot 
nieuwe elektrische bussen. En elk 
jaar kijk ik weer uit naar december, 
als we in het Reinaldahuis weer de 
kerstboom gaan opzetten. Dat is 
altijd gezellig.” 

“Ik hoop dat Reinalda zo 
doorgaat, want volgens mij 
gaat het goed. Er zijn ook 
veel vrijwilligers. Dat  
is heel belangrijk!”

Verjaarswens
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Belangrijke schakel

Sinds dit jaar hebben we een verpleegkundig 
specialist in het Reinaldahuis. Deze draagt bij 
aan nog betere zorg.

Sinds januari werkt Maria Bruins Slot 
(44) in het Reinaldahuis als verpleeg-
kundig specialist. “Ik werk al 23 jaar 
in de verpleging en heb een aanvul-
lende medische opleiding gevolgd. 
Daardoor kan ik taken van de dokter 
overnemen. Bijvoorbeeld lichame-
lijk onderzoek doen en medicatie 
voorschrijven.”
In heel Nederland werken steeds 
meer verpleegkundig specialisten. 
Ook in de ouderenzorg. “Het is 
een relatief nieuwe beroepsgroep 
– en een mooie aanvulling. In het 
verpleeghuis kan de verpleegkundig 
specialist een deel van de taken van 
de specialist ouderengeneeskunde 
overnemen. Zo ben ik op de afdelin-
gen Plato en Spinoza verantwoor-

delijk voor de medische zorg en 
behandeling van bewoners. Ook op 
andere afdelingen zal ik invliegen. 
Daarbij kan ik altijd een beroep doen 
op de expertise van de specialist 
ouderengeneeskunde, die betrokken 
blijft.”

Samen sparren
Maria, die al vijf jaar werkt als 
verpleegkundig specialist, is een 
belangrijke schakel tussen behande-
ling en zorg. “Ik spreek dezelfde taal 
als de zorgcollega’s, omdat ik zelf 
ervaring heb aan het bed. Dat maakt 
dat je elkaar begrijpt. Ik kan de zorg 
ondersteunen waar nodig. Ook 
sparren we regelmatig. Bijvoorbeeld 
hoe een bewoner met slikproblemen 

het best zijn of haar medicatie kan 
krijgen. Kunnen we ook een zetpil 
of pleister geven? Samen bedenken 
we een zo goed mogelijke oplossing 
voor de bewoner.” 

Voelsprieten
Als verpleegkundig specialist is 
Maria makkelijk benaderbaar. Voor 
collega’s, maar ook voor bewoners 
en mantelzorgers. “Ik heb veel 
contact met bewoners en familie. 
Zo bespreken we elk halfjaar het 
leefplan. Hoe gaat het met de be-
woner? We spreken de zorg door en 
maken afspraken voor de toekomst. 
Ook voer ik regelmatig ongeplande 
familiegesprekken. Daarbij komen 
mijn verpleegkundige voelsprieten 
goed van pas, aangevuld met extra 
medische kennis.”

Doorgroeien
“Verpleegkundig specialist is een 
mooie manier om door te groeien 
voor verpleegkundigen die meer 
kunnen en willen”, aldus Maria. “Een 
mooi voorbeeld is Daisy Winter. Ze 
werkt al vijf jaar in het Reinalda-
huis en volgt nu de opleiding tot 
verpleegkundig specialist. In onze 
functie kunnen we bijdragen aan be-
tere kwaliteit van zorg en aan meer 
continuïteit. Ik vind het belangrijk 
om een goede relatie op te bouwen 
met bewoners, familie, zorgcollega’s 
en de specialist ouderengeneeskun-
de. Samen kunnen we zorgen voor 
een stabiele situatie, waarin mensen 
zich veilig en gehoord voelen.” 

Zo doen we dat

“Ik spreek 
dezelfde taal als 

de zorg”



Zorggroep Reinalda bestaat 60 jaar. 
Daar staan we op de volgende pagina’s 
bij stil. Met een duik in de historie, het 
gezellige programma van de Jubileum 
Feestweek en een dubbelinterview 
waarin we terugblikken én 
vooruitkijken.
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Hoera!

Lustrum Special
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Van burgemeester 

tot koningin
Wat zijn de belangrijke momenten in 
de historie van Zorggroep Reinalda? 
We lichten er een aantal uit. 

1960 Oprichting
In de jaren 50 van de vorige eeuw is 
Nederland sterk verzuild. Dat geldt 
ook voor bejaardenhuizen, die veelal 
een religieus karakter hebben. Tijd 
voor verandering, vinden Samen-
werking Humanistisch Verbond, 

Humanitas en 
vrijdenkers-
vereniging De 
Vrije Gedachte. 
Deze drie par-
tijen starten 
samen de Hu-
manistische 
Stichting voor 
Huisvesting 

van Bejaarden 
(HSHB). In heel 
Nederland 
verschijnen 
bejaardenhuizen 
op basis van de 
humanistische 
levensbeschou-

wing, waar iedereen welkom is. In 
Haarlem wordt op 13 mei 1960 de Hu-
manistische Stichting Reinaldahuis 
opgericht.

1970 Start van de bouw 
Na het nieuws van de oprichting 
melden de eerste bejaarden zich al 
snel aan. Het duurt echter tien jaar 
voor de bouw van start gaat, door 
eindeloos gepraat over de bouwplan-
nen en de toewijzing van grond. Op 
1 juni 1970 wordt eindelijk de eerste 
paal geslagen van het Reinaldahuis, 

dat is vernoemd naar Marius Antoon 
Reinalda. Deze socialistische oud- 
burgemeester van Haarlem (1945-’47) 
zette zich als bestuurder in voor de 
minder bedeelden in Haarlem. 

1972 Opening Reinaldahuis 
Op 16 november 1972 wordt het 
Reinaldahuis officieel geopend door 
toenmalig voorzitter Wim Mensink. 
Met 326 bewoners is het Reinaldahuis 
het grootste bejaardencomplex in de 
regio. Het carrévormige gebouw biedt 
onder meer plaats aan een pension- 
en recreatievleugel, een ziekenafde-
ling en zelfstandige woningen. Het 
Reinaldahuis schept voorwaarden, 
zodat bewoners zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen zijn en zelf hun 
levenswijze kunnen bepalen. Eigen 
regie is van groot belang.

1973 Oprichting Stichting Vrienden 
In maart 1973 wordt Stichting Vrien-
den van het Reinaldahuis opgericht. 
Sindsdien maakt deze stichting tal 
van sociale en culturele voorzienin-
gen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan 
een aquarium, wandversiering, leuke 
extra’s met Kerst en Sinterklaas, een 
nieuwe rolstoelbus, Internetcafé, 
bankjes bij de ingang of gezellige uit-
stapjes. Nog altijd speelt de stichting 
een belangrijke rol in het welzijn van 
de bewoners.

2006 Koningin opent nieuwbouw
Door de jaren heen neemt de zorg-
vraag van bewoners toe. Dit vraagt 

om een 
nieuw ge-
bouw, dat 
voldoet 
aan de 
veranderende eisen binnen de ou-
derenzorg. In 2002 start de sloop van 
het oude Reinaldahuis. Vier jaar lang 
verblijven bewoners op de tijdelijke 
locatie in Haarlem-Noord. Op 13 juni 
2006 wordt het gloednieuwe complex 
geopend door koningin Beatrix. 
Het vernieuwde Reinaldahuis biedt 
onderdak aan 450 bewoners. 

2009 De Roos sluit aan
Op 1 september 2009 sluit De Roos 
aan bij Zorggroep Reinalda. Dit 
complex in het Rozenprieel bestaat 
uit 66 zorgwoningen voor één of twee 
personen. Een fijne woonomgeving 
waar Zorggroep Reinalda verpleging, 
verzorging en begeleiding op maat 
biedt. 

2015 Van bejaardenhuis naar 
verpleeghuis
De voormalige bejaardenhuizen wor-
den verpleeghuizen. Dat geldt ook 
voor het Reinaldahuis. Door de ver-
anderende wetgeving blijven mensen 
langer thuis wonen. Bewoners komen 
later bij ons binnen, met een toene-
mende zorgvraag. Maar één ding blijft 
onveranderd. Bij Zorggroep Reinalda 
zijn alle ouderen welkom, ongeacht 
achtergrond en levensovertuiging. 
Precies zoals de oprichters het in 1960 
hebben bedoeld. 

Historie
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Reinaldahuis De Roos
Maandag 11 mei
14.30 uur   Ronnie Tober & Willeke D’estell 

Feestelijk optreden van één van de gezelligste 
zangduo’s van Nederland

10.00 uur   De muzikale ontbijtmand 
Gezamenlijk ontbijt met verzoeknummers,  
aanmelden voor 15 april (vol = vol) 

Dinsdag 12 mei
14.30 uur   Ouderwetse kermis 

Met veel leuke attracties en lekkernijen

20.00 uur   In de gloria 
Humanistische voorstelling van theaterduo 
Bint over het leven en de dood, met een lach, 
een traan en een kort nagesprek

13.30 uur   Open podium 
Kom gezellig langs als publiek, of betreed zelf 
het podium voor een voordracht, lied of gedicht 
(talent niet vereist)

Woensdag 13 mei
10.30 uur   Heel Reinaldahuis Bakt  

Taart voor alle bewoners van het verpleeghuis, 
met hulp van een speciale Heel Holland Bakt-gast 

14.00 uur   Feestelijke receptie  
Officiële receptie voor genodigden, met een 
optreden van het Reinaldakoor

17.00 uur   Jubileumfeest  
Knallend feest voor medewerkers en 
vrijwilligers in Sociëteit Vereeniging Haarlem

10.00 uur   Koffie met een illusie 
Een ouderwets bakkie  
koffie, met een  
geheimzinnige  
illusie erbij…

Donderdag 14 mei
10.30 uur   Sportieve beweegochtend  

Voor bewoners, inclusief een 
medewerkerswedstrijd

14.30 uur   Eurovisie Songfestival  
Playbackshow door en voor bewoners, 
vrijwilligers en medewerkers 

14.00 uur   Dansen in de Cocktailbar 
Lekker dansen met Bianca Basjes, onder het 
genot van een cocktail en een tropisch hapje

Vrijdag 15 mei
14.30 uur   Senioren Danssalon 

Wie blijft er nog aan de kant bij de muziek van 
DJ Funkel?

15.30 uur   Wentelteefjes met muziek 
Smullen van wentelteefjes, daarna swingen 
tijdens een gezellig optreden van Erwin Fillee en 
Willeke D’estell

Zaterdag 16 mei
14.30 uur   Haarlemse Muggenblazers  

Geen Reinaldafeest zonder deze topband! 
10.00 uur   Quizdag  

Een dag vol quizzen, leuk om mee te doen of 
aan te moedigen

14.00 uur   Raad het lied  
We hervatten de quizdag op swingende wijze, 
onder muzikale begeleiding van We4All

Zondag 17 mei
14.30 uur   André Vrolijk  

Een geweldig afsluitend optreden van 
accordeonist André Vrolijk met zijn Jordaans 
Fabricaat

13.30 uur   Oudhollandse kermis  
Oudhollandse spellen, suikerspinnen en muziek 
in de Wintertuin 

17.00 uur   Afsluiting feestweek  
Met veel gezelligheid en poffertjes

Lustrum Special

Programma 
             Lustrum Feestweek

Het meest actuele programma vindt u t.z.t. op flyers op 
de bekende plekken in het Reinaldahuis en De Roos

Maandag 11 

t/m 

zondag 17 mei

Kom gezellig langs en vier 

het feest mee! U bent van 

harte welkom.  
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Elk mens 
is mooi

Zorggroep Reinalda heeft een rijke historie. 
We blikken terug én vooruit met twee 
bevlogen Reinalda-mensen van vroeger en 
nu. “In 1972 kregen we gezonde 65-plussers 
binnen, dat is nu wel anders.”

Carolien Koning is sinds 2017 be-
stuurder van Zorggroep Reinalda. 
Vandaag ontmoet ze voormalig 
adjunct-directeur Jaap Funnekot-
ter, die zeventien jaar lang in het 
Reinaldahuis werkte. “In 1972 zag ik 
een vacature in de krant voor een 
baan bij een nieuw te openen groot 
zorgcomplex in Haarlem. Dat leek 
me wel wat”, vertelt Jaap, die aan 
de slag ging als Hoofd Civiele Dienst. 
Ook was hij adjunct-directeur, naast 
de inmiddels overleden directeur 
Ruud Brookman. “Ruud had een 
uitgesproken visie. Hij vond: er zijn 
al genoeg oude-besjes-huizen. Het 
Reinaldahuis moest een nieuw vlag-
genschip worden. Niet de zorgkant 
stond voorop, maar het creëren van 
een gastvrije woonomgeving. Dat 
kon toen ook. Wij kregen gezonde 
65-plussers binnen, dat is nu wel 
anders.”

Carolien Koning (bestuurder Zorggroep 
Reinalda) en Jaap Funnekotter (voormalig 
adjunct-directeur Zorggroep Reinalda).

Dubbelinterview
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Lustrum Special

“Onze bewoners zijn ouder, zieker en 
minder mobiel geworden”, beaamt 
Carolien. “De ergotherapeut zei 
laatst: ‘Toen ik hier vijf jaar gele-
den kwam werken, waren er dertig 
mensen met een rolstoel. Nu zijn 
dat er al ruim honderd.’ Daardoor 
staat de zorg echt op de voorgrond. 
Al zijn we nog steeds heel gastvrij. 
We hebben een 
open en levendig 
gebouw, waar 
de buitenwereld 
naar binnen 
komt. Mensen die 
naar de huisarts 
of bibliotheek 
zijn geweest, drinken hier een kopje 
koffie. En in het restaurant hebben 
we elke avond zo’n honderd gasten, 
ook vanuit de wijk. Onze bewoners 
hebben mooie appartementen en er 
zijn veel activiteiten.”

Humanistische biefstuk
Zorggroep Reinalda is opgericht 
vanuit het humanisme (zie ook 
pagina 12). “Toen ik hier in 1972 
kwam werken, kreeg ik de vraag: 
wat is uw levensovertuiging?”, blikt 
Jaap terug. “Ik antwoordde: ‘Ik ben 
vrolijk rooms-katholiek. En ik zie 
geen verschil tussen een katholieke, 
protestantse of humanistische bief-
stuk. Volgens mij smaken ze allemaal 
hetzelfde.’ Maar in die tijd werd dus 
wel gevraagd naar je levensovertui-
ging.”
“Inmiddels is de verzuiling minder 
aanwezig in de maatschappij”, vult 
Carolien aan. “Daarnaast hebben 
ook andere zorgorganisaties de 
waarden omarmd die bij ons al sinds 
de oprichting centraal staan. Denk 
aan tolerantie, respect, autonomie 
en regie over het eigen leven. We 
blijven ieder jaar kijken: hoe geven 
we in ons dagelijkse werk vorm 
en inhoud aan de humanistische 
waarden? Wij vinden: elk mens is 
mooi. Iedereen is welkom om hier 
te wonen of te werken. Ongeacht je 
geloof, levensovertuiging, seksuele 
geaardheid of huidskleur. Bij ons 
mag je zijn wie je bent.” 

Flinke inhaalslag
Voor Jaap Funnekotter, die vooral in 
de hotelwereld actief is, vormen de 
‘Reinalda-jaren’ een belangrijk deel 
van zijn leven. “Ik ben er vooral trots 
op dat we steeds nieuwe dingen 
bedachten. Zo zijn we vanuit onze 
keuken de catering gaan verzorgen 
voor andere zorginstellingen in de 

regio. En eind 
jaren 70 waren wij 
één van de eerste 
huizen die auto-
matiseerden. Ook 
maakten we al 
snel gebruik van 
een externe arts 

ouderengeneeskunde. We liepen 
voor de troepen uit en hadden een 
voorbeeldfunctie binnen de oude-
renzorg in Nederland.”
Een landelijke voorloper is Zorg-
groep Reinalda niet meer, erkent 
Carolien. “Misschien gold hier wel de 
wet van de remmende voorsprong. 
Dat je vooraan loopt en denkt ‘we 
doen het goed’, waardoor je de 
volgende ontwikkelingen niet tijdig 
oppakt. Maar inmiddels zijn we een 
flinke inhaalslag aan het maken, 
onder andere op het gebied van 
digitalisering. Ook zijn we bezig met 
duurzaamheid. Sinds kort liggen er 
vierhonderd zonnepanelen op het 
dak. Daarnaast kijken we bijvoor-
beeld hoe we de hoeveelheid afval 
kunnen beperken.”
“Wat hebben jullie verder voor plan-
nen?”, wil Jaap weten.
“We starten dit jaar een palliatieve 
unit met zes bedden en een familie-
kamer”, licht Carolien toe. “Mensen 
blijven steeds langer thuis wonen, 
maar niet iedereen kan of wil thuis 
sterven. Daar willen wij een pro-
fessionele oplossing voor bieden. 
Ook denken we over een nieuw-
bouwlocatie nabij het Reinaldahuis. 
Mensen die niet meer zelfstandig 
thuis kunnen wonen, kunnen dan in 
een veilige en huiselijke omgeving 
zo lang mogelijk hun eigen leven 
voortzetten. Maar het kan nog wel 
een aantal jaar duren voor deze 
locatie er is.”

Samenwerken 
De belangrijkste focus voor de 
komende jaren? “Mijn opdracht als 
bestuurder is om te zorgen voor 
een financieel gezonde organisatie, 
die kwalitatief goede zorg levert en 
klaar blijft voor de toekomst. Dat kan 
alleen als je samenwerkt. Vooral ook 
gezien de krapte op de arbeidsmarkt. 
We hebben bijvoorbeeld een over-
eenkomst met Sint Jacob, waarbij 
we gezamenlijk paramedici in dienst 
nemen. Zo kan een fysiotherapeut of 
logopedist op twee locaties werken. 
Ook zijn we een samenwerking 
gestart met Novicare, die een grote 
groep specialisten ouderengenees-
kunde en verpleegkundig specialis-
ten in dienst heeft. Op het gebied 
van ICT en salarisadministratie zijn 
we aangesloten bij Carante Groep. 
Zo zijn we als kleine zorgorganisatie 
minder kwetsbaar en beter voorbe-
reid op de toekomst.”
“Heel goed”, knikt Jaap. “Het is 
belangrijk om over je eigen schaduw 
heen te stappen.”
Op naar de volgende zestig jaar! 

jaap FunnekoTTer: “Ik 
wens Reinalda een lang en 
gelukkig bestaan. Ik hoop 
dat Zorggroep Reinalda als 
kleine, innovatieve orga-
nisatie een game changer 
kan zijn, door constant op 
zoek te gaan naar nieuwe 
manieren om bewoners in 
de laatste fase van hun le-
ven een zo mooi mogelijke 
ervaring te geven.” 

carolien koning: “Ik wens 
dat Zorggroep Reinalda een 
organisatie is en blijft waar 
mensen niet alleen prettig 
wonen, maar waar mensen 
ook met veel plezier wer-
ken. Want het één kan niet 
zonder het ander.”

Verjaarswens

“Bij ons 
mag je zijn 
wie je bent”
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Kijkje in de 
keuken

Wie zorgen dat de bewoners van het Reinaldahuis 
en De Roos een lekkere maaltijd krijgen? Op beide 
locaties nemen we een kijkje in de keuken. “Mijn 
geheime ingrediënt? Liefde! Mensen proeven het als 
je aandacht hebt voor het eten.”

Het is maandagochtend, acht uur. 
De werkdag van Sirin Budak is 
begonnen. Over de borden verdeelt 
ze sukadelapjes, schorseneren en 
gekookte aardappels. “In het restau-
rant wordt elke avond vers gekookt. 
Ik bereid nu de avondmaaltijden 
voor die we krijgen aangeleverd voor 
de huiskamers en appartementen 
in het Reinaldahuis. Er is keuze uit 
meerdere maaltijden, ook vegeta-
risch en halal. Daarnaast hebben 
we gemalen of vloeibaar eten voor 
mensen met slikproblemen. En er is 
bijvoorbeeld een mevrouw die het 
liefst elke dag rijst eet. Daar houden 
we ook rekening mee.”
In een flink tempo bereidt Sirin alle 
maaltijden voor, in totaal 119. Dan 
is het tijd om belegde broodjes en 
smoothies te maken voor de coffee-
corner. “Ik doe ook de koude keuken. 

Als er huzarensalade of zalmsalade 
op het menu staat, dan maak ik dat. 
Alles wat koud is, hoort bij mij”, zegt 
Sirin met een warme glimlach. “Ik 
werk hier al 22 jaar en ga elke dag 
met plezier naar mijn werk. De be-
woners hebben veel meegemaakt en 
het leven is al moeilijk genoeg. Wij 
moeten goed voor ze zorgen. Als een 
bewoner zegt ‘wat ben je gezellig’ of 
‘wat is het eten lekker’, daar doe ik 
het voor.” 

Gevulde koeken
Om negen uur begint de dienst 
van Shizel Mazreku. “Ik kom elke 
werkdag met de trein en de bus uit 
Heemskerk. Mijn zoon zei laatst: 
mama, hoe lang houd je dat nog 
vol? Ik zei: tot mijn pensioen, zolang 
de bussen en treinen rijden. In 1994 
kwam ik als asielzoeker naar Neder-
land uit voormalig Joegoslavië. In de 
keuken van het asielzoekerscentrum 
werkte ik voor één gulden per uur. 
Als de kok soms ziek was, kookte 
ik vers voor tweehonderd mensen. 
Toen ik mijn verblijfsvergunning 
kreeg, ging ik meteen op zoek naar 

Dagje meelopen

→

een baan. Sindsdien werk ik in het 
Reinaldahuis. Het was altijd mijn 
droom om te werken met oudere 
mensen.”
Shizel begint met het opbouwen van 
de coffeecorner. Ze doet wisselgeld 
in de kassa en zet snoep, suikerzak-
jes en bestek klaar. In de oven staan 
croissantjes, saucijzenbroodjes, 
kaasbroodjes en gevulde koeken 
af te bakken. “Vooral die gevulde 
koeken ruiken heerlijk. Maar ik hou 
mezelf in hoor”, lacht ze. Om tien uur 
staan de eerste klanten in de rij. “Ik 
weet precies hoe mensen hun koffie 
willen. En ik weet ook wie er slecht 
kan lopen. Dan breng ik de koffie 
naar hun tafeltje. Dat doe ik met 
liefde.” 

Ontmoetingsplaats
De coffeecorner is een belangrijke 
ontmoetingsplaats. “Zie je die 
mevrouw?”, wijst Shizel. “Zij woont 
in een aanleunwoning. Straks komt 
haar buurvrouw, dan gaan ze samen 
koffie drinken. Met optredens in het 
atrium is het hier ook altijd gezellig. 
We hebben dan extra vrijwilligers om 

Sirin heeft net een schaal met brood-
jes brie gemaakt. Uiteraard met een 
glimlach.
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Dagje meelopen

te helpen. En wij dansen achter de 
counter mee. Wij zijn het visitekaart-
je van het huis; vaak zijn wij het eer-
ste wat mensen zien als ze binnen-
komen. Als je gezellig bent, komen 
mensen graag. Sirin en ik maken ook 
graag grapjes met de bewoners.”
Eén van de vaste klanten is meneer 
Kelderman. “Sirin komt mijn vader 
elke dag een knuffel brengen”, 
vertelt zijn dochter. “Als ik er niet 
ben, houden ze in de 
gaten of mijn vader 
naar beneden komt. Ik 
vind het een heel fijn 
idee dat die sociale 
controle er is.”
Ook Harry Bakker is 
dagelijks in de coffee-
corner te vinden. 
“Samen met mijn moeder drink ik 
hier elke ochtend twee koffie. Een 
paar keer in de week bestellen we 
daarnaast een broodje en soep. Het 
is altijd dik in orde. En het is hier 
gezellig. Mijn moeder heeft boven 
een heerlijk appartement, maar hier 
ontmoet ze mensen.”

Hotdogs met augurk
Uit de keuken komen inmiddels 
heerlijke geuren. Kok Martijn Bouw-
man roert in een grote pan soep voor 
de lunch. “En straks ga ik het diner 
voorbereiden. Elke avond serveren 
we in het restaurant twee verse 
maaltijden. Vanavond hebben we 
stamppot en een boerenomelet met 
doperwtjes. Meestal komen er zo’n 
honderd mensen eten. Niet alleen 
uit het Reinaldahuis en de huur- en 
koopwoningen, maar ook buurt-
bewoners.” 

Het liefst zou Martijn elke avond 
voor alle bewoners vers koken. 
“Maar helaas is de keuken daar niet 
geschikt voor.” De kok heeft wel een 
mooi alternatief bedacht. Met zijn 
mobiele keuken bezoekt hij rond 
lunchtijd een huiskamer, vandaag op 
de eerste verdieping. “De bewoners 
vinden het geweldig”, vertelt Martijns 
zorgcollega Natashja van den Hurk. 
“Hij heeft al een keer kleine ham-

burgers, pancakes, 
zoete aardappelsoep 
en ragout gemaakt.” 
Vandaag maakt Martijn 
hotdogs, met alles erop 
en eraan. “Wat zijn dat, 
augurkjes? Ik pik er 
eentje hoor!”, zegt één 
van de bewoonsters, 

terwijl Martijn de uien bakt. “Mijn 
geheime ingrediënt? Da’s liefde. 
Mensen proeven het als je aandacht 
hebt voor het eten.”

Onder de mensen
Een dag later, op dinsdag, nemen we 
een kijkje in de keuken van De Roos. 
Daar is Dorota Kościuk om half elf 
aan haar dienst begonnen. Op het 
fornuis staat een grote pan soep te 
pruttelen. “De mensen krijgen elke 
dag een kop soep”, vertelt Dorota, 
die inmiddels tien jaar bij Zorggroep 
Reinalda werkt. “Daarnaast kunnen 
ze kiezen uit een heleboel maaltijden 
die in een keuken buitenaf worden 
bereid.” Daardoor valt er voor de 
bewoners meer te kiezen. Dorota 
laat het uitgebreide weekmenu zien. 
Heeft iemand trek in penne pesto 
met kip en broccoli? Of liever kebab, 
een witlofschotel, zuurkoolstamp-
pot of zalmfilet in dillesaus? Of toch 
maar draadjesvlees in biersaus met 
peertjes en aardappelkoekjes? De 
keuze is reuze. “Vooral de andijvie-
stamppot is populair”, vertelt Dorota. 
“En op vrijdag koken we zelf. Bijvoor-
beeld gebakken aardappelen met 
groenten en vlees of vis. En soms 
rijstepap toe.”
Bewoners kunnen de maaltijd in hun 
appartement eten, of beneden in het 
restaurant. “Zelf koken doe ik niet 

1  “De vitrine moet er goed en gevuld 
uitzien, dat trekt de mensen aan”, 
vertelt Shizel. 

2  Martijn in actie met zijn mobiele 
keuken. De huiskamer op de eerste 
verdieping ruikt heerlijk naar 
gebakken ui.

3  Natashja en Martijn serveren een 
broodje hotdog. “Heerlijk!”, vindt 
mevrouw Van der Meulen.

4  Martijn is begonnen aan het diner: 
verse boerenkoolstamppot met 
worst. “Dat gaat er altijd in.”

5  Dorota maakt soep voor de 
bewoners van De Roos. “Vandaag 
hebben we vermicellisoep.”

6  Buurtbewoner meneer Venema eet 
bijna dagelijks in De Roos. Gezellig, 
en nog lekker ook. 

meer. Ik eet elke dag hier in het res-
taurant”, vertelt mevrouw Verhoef. 
“Lekker hoor.” Wat ze vandaag krijgt? 
“Geen idee! Ik weet niet meer wat ik 
heb ingevuld op het menu. Nou ja, 
dan is dat een leuke verrassing. Het 
maakt me niet uit hoor. Ik eet wat de 
pot schaft.”
Ook buurtbewoners zijn van harte 
welkom om aan te schuiven. Zoals 
meneer Venema. “Ik eet hier bijna 
iedere dag”, vertelt hij. “Ik ben vrij-
gezel en twaalf jaar gepensioneerd. 
Ik woon in de buurt en kom graag 
langs. Dan ben ik onder de men-
sen.” Hoe het eten is? Zijn duim gaat 
omhoog. “Prima. Ik hou vooral van 
Hollandse pot, wat mijn moeder ook 
altijd kookte.” Wat hij vandaag krijgt? 
“Dat weet ik niet meer.” Net als me-
vrouw Verhoef laat hij zich verras-
sen. Even later zit hij te smullen van 
een speklapje met rode bieten en 
gekookte aardappels. Weer gaat de 
duim omhoog. Eet smakelijk! 

“Ik pik een
augurkje

hoor!”
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Waar het team van de 
afdeling Opleiding 
blij van wordt? “Als we 
met z’n allen nog meer 
goede zorgmedewerkers 
afleveren.”

De 54-jarige Yolanda Stern werkt bij-
na dertig jaar bij Zorggroep Reinalda. 
Ze was onder meer afdelingshoofd 
en praktijkopleider. En dat opleiden, 
dat bleek haar vooral te boeien. In-
middels werkt ze als coördinator op-
leidingen. “Door de jaren heen heb ik 
de afdeling Opleiding vormgegeven 
en samen met mijn collega’s verder 
uitgebouwd. We begonnen met 
drie leerlingen. Inmiddels hebben 
we 50 leerlingen en over hele jaar 
110 stagiairs; van verpleeghulp tot 
verpleegkundige. We willen zo goed 
mogelijk zorgprofessionals opleiden. 

Een leven lang leren
Daarvoor werken we ook samen met 
zorgorganisaties in de regio. Samen 
met Nieuw Unicum en Kennemer-
hart hebben we bijvoorbeeld een 
opleiding voor verzorgenden IG die 
verpleegkundige willen worden. 
We werken samen met scholen en 
opleidingsinstituten. Op open dagen 
laten we zien hoe leuk het zorgvak is 
– en hoe leuk het is om te werken bij 
Zorggroep Reinalda.”

Nieuwe gezichten
Als lerende organisatie wil Zorggroep 
Reinalda zoveel mogelijk toekomsti-
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Dromen van 
Nederland

De Portugese verpleegkundi-
gen Joana Augusto (rechts op 
de foto) en Carolina Lamela 
werken sinds januari in het 
Reinaldahuis. Joana (23) 
op de afdeling Coornhert, 
Carolina (22) bij Socrates. “We 
zijn naar Nederland gekomen 
voor een nieuwe professione-
le ervaring. Het is goed voor 
onze groei en we kunnen ons 
hier verder specialiseren”, 
vertelt Carolina, in vloeiend 
Nederlands. 
“Als meisje droomde ik al van 
Nederland”, vult Joana aan. 
“Geen idee waarom. Maar ik 
vind het heel leuk om hier te 
werken. Ik voel me echt thuis 
in het Reinaldahuis. Het voelt 
als familie.”
Carolina knikt. “De bewo-
ners zijn heel lief en helpen 
ons met de taal, net als de 
collega’s. Het leukste? Dat 
vind ik de organisatie. We 
werken hier echt in een team. 
En de kwaliteit van leven voor 
bewoners vind ik goed.”
Carolina en Joana wonen in 
Sint Jacob, samen met Spaan-
se zorgcollega’s die in Sint 
Jacob werken. Het leven in 
Haarlem bevalt het Portugese 
duo goed. Carolina: “Ik vind 
het prettig dat alles hier vlak 
is, geen bergen.” 
Joanna, met een lach: “Heel 
fijn, want we gaan op de fiets 
naar het werk.” 

Teamwork

ge krachten opleiden. “Niet alleen 
binnen de zorg. Het doel is om ook 
stageplaatsen aan te bieden bij bij-
voorbeeld de keuken, de receptie, de 
technische dienst en de afdeling HR. 
Opleiden vraagt wel wat flexibiliteit 
van bewoners en collega’s. De ene 
bewoner vindt het leuk als er een 
nieuwe stagiair is; 
weer een fris nieuw 
gezicht. De andere 
bewoner vindt dat 
minder prettig. Ook 
van collega’s vraagt 
het wat extra geduld 
om dingen uit te leg-
gen. Maar zo kunnen we wel samen 
nieuwe zorgcollega’s opleiden, die 
zo hard nodig zijn in Nederland. De 
vijfde verdieping is een leerafdeling; 
daar leren leerlingen en stagiairs van 

en met elkaar. Ook zijn er praktijk-
opleiders en docenten van het 
Nova College en Hogeschool Leiden 
aanwezig.”
Sinds januari werken in het Reinalda-
huis ook twee Portugese verpleeg-
kundigen (zie kader). “In Nederland 
hebben we niet genoeg verpleeg-
kundigen, maar in Portugal is er een 
overschot.” Het tweetal heeft een 
intensieve training gehad van drie 
maanden om de Nederlandse taal en 
cultuur te leren. “Ook voldoen ze aan 
alle eisen om hier hun beroep uit te 
oefenen”, aldus Yolanda. “Ze vinden 
het heel leuk. En ons bevalt het ook 
goed.”

Spaans of mindfulness 
De afdeling Opleiding richt zich niet 
alleen op nieuwe zorgprofessionals. 
Oók de huidige collega’s kunnen 
zich blijven ontwikkelen. “We zorgen 
dat collega’s bij- en nascholingen 
krijgen. Er verandert veel in de zorg,  
dus je moet bijblijven. Ik hoop vooral 
dat collega’s voelen: ik blijf leren 
voor mezelf, om mijn vak beter te 
kunnen uitoefenen. Nu en in de toe-
komst. We proberen leren ook leuker 
te maken. Dus niet meer alleen in 
een leslokaal, maar leren op jouw 
eigen werkplek in de praktijk.” 
Sinds dit jaar biedt Zorggroep 
Reinalda nog wat extra’s. “Colle-
ga’s kunnen zich ook opgeven voor 
cursussen in zogenoemde soft skills. 
Dat zijn cursussen die niet per se 
noodzakelijk zijn voor je werk, maar 
leuk en interessant voor jezelf. Bij-
voorbeeld een cursus Spaans, mind-
fulness, communiceren, feedback 

geven en manage-
mentvaardigheden. 
Wij zijn een leukere 
werkgever als we 
onze medewerkers 
veel aanbieden. En 
een leven lang leren, 
dat is zo belangrijk. 

Ik heb me in al die jaren dat ik hier 
werk ook steeds kunnen blijven 
ontwikkelen. Elke dag ben ik trots 
om te kunnen zeggen: ik werk bij 
Zorggroep Reinalda.” 

“We proberen
leren leuker
te maken”
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Yolanda Stern: “Er verandert veel 
in de zorg, dus je moet bijblijven.”
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Roomijs en 
bommen
Jo Meijer-Hollander (92) uit het Reinaldahuis kan 
mooi vertellen over haar leven. Over roomijs, 
bommen en een tweede grote liefde.

”Ik ben opgegroeid in de Amster-
damsebuurt. We hadden een 
banketbakkerij in de Doctor Schaep-
manstraat. Hollander heette de zaak. 
Op zondag maakte mijn vader ijs. 
Heerlijk roomijs dat we verkochten 
en ook uitdeelden 
aan de kinderen in de 
straat. Helemaal onbe-
zorgd was mijn jeugd 
niet. Toen ik vier was, 
werd mijn moeder ziek. 
Ze heeft een jaar in een sanatorium 
gezeten. En toen ik dertien was, 
begon de oorlog. Op een dag in 1943 
was ik buiten, toen een vliegtuig 
bommen liet vallen op onze buurt. 
Bommen die bedoeld waren voor de 

spoorlijn Haarlem-Amsterdam. De 
Van Zeggelenschool was gebombar-
deerd en overal zag ik dode mensen. 
Als ik een vliegtuig laag hoor over-
vliegen, komt dat nog altijd boven. 
Zoiets raak je niet kwijt.”

Nieuwe Gracht
“Na de oorlog ben ik 
op mijn achttiende bij 
de belastingen gaan 
werken. Daar heb ik 

tien jaar gewerkt, tot mijn man en 
ik een gezin gingen stichten. Toen 
we trouwden hebben we eerst een 
tijd ingewoond bij een mevrouw 
op de Nieuwe Gracht, naast het 
Bisschoppelijk Paleis. Heel bijzonder. 

Ik heb ook nog gewoond in de oude 
banketbakkerszaak van mijn ouders, 
die inmiddels een woonhuis was 
geworden. Zo was de cirkel rond. 
Toen mijn twee dochters wat ouder 
werden, wilde ik weer wat gaan 
doen. Negen jaar lang heb ik met 
veel plezier gewerkt in een verpleeg-
huis in het Westerhoutpark. Helaas 
moest ik op mijn 51e stoppen, omdat 
ik het aan mijn hart kreeg.”

Liefde en vakantie 
“Op mijn zeventigste heb ik op een 
vakantie in Luxemburg een heel 

leuke vriend ontmoet. 
Chris en ik hebben zeven-
tien prachtige jaren gehad 
samen. Heel waardevol. 
We gingen graag samen op 
vakantie, onder meer op 
de fiets en naar Tunesië. 
Hij is inmiddels overleden, 
maar ik zie zijn kinderen 
nog altijd. Sinds vier jaar 
woon ik in het Reinaldahuis. 
Na een val kon ik niet meer 
terug naar mijn eigen huis. 
Ik heb tegen mezelf gezegd: 
Jo, het kan niet anders, niet 

zeuren. En gelukkig bevalt het hier 
goed. Ik heb een leuk appartement 
en ik word goed verzorgd. Gelukkig 
is mijn gezondheid redelijk goed. Ik 
kan nog lopen achter de rollator. Dat 
is me heel wat waard.” 

Mijn leven

“We hebben 
prachtige jaren 
gehad samen”

“Mijn verjaarswens voor 
Reinalda? Ik hoop dat 
ze nog heel lang mogen 
bestaan!”

Verjaarswens



Goed doel

Breien. Haken. Veel bewoon-
sters in De Roos zijn er dol op. 
Maar ja, wat doe je als je alle 
kinderen en kleinkinderen 
al blij hebt gemaakt met een 
zelfgemaakte deken? Hand-
werken voor het goede doel! 
Het idee kwam van vrijwilliger 
Angelique Pasveer. “Ik hoorde 
van Stichting Hartendekens. In 
heel Nederland haken mensen 
vierkante lapjes, waar dekens 
van worden gemaakt. De stich-
ting schenkt deze hartendekens 
aan kinderen die troost nodig 
hebben. Bijvoorbeeld kinderen 
die ernstig ziek zijn, in een te-
huis zitten of een ouder hebben 
verloren.”
“Toen ik ervan hoorde, wilde ik 
meteen meedoen. Geweldig om 
wat te kunnen doen voor het 
goede doel”, vertelt mevrouw 
Willemse. “Anders zitten we 
hier te kleppen. En nu laten we 
de handjes wapperen. Want je 
kan haken en kletsen tegelijk.” 
Dat zien we in het restaurant 
van De Roos. Twee bewoonsters 
breien een kinderdeken voor 
Roemenië, de rest zit te haken. 
“Laatst waren er wel twaalf da-
mes lekker bezig, een muziekje 
erbij”, vertelt Angelique. “Twee 
mannen uit het huis kwamen 
er ook bij zitten, omdat het zo 
gezellig was.” Handwerken is 
naast gezellig óók verslavend. 
Mevrouw Van der Hoeven knikt. 
“Ik wilde gisteravond thuis een 
lappie afmaken. Ik ging pas na 
twaalven naar bed.” Ze lacht. 
“Maar toen was-ie wel klaar!”
“Als we een doos vol lapjes 
hebben, dan sturen we die  
naar de stichting”, besluit  
Angelique. Lapjes voor een 
deken vol troost. Met liefde 
gemaakt, door de dames uit  
De Roos.

Een deken
vol troost
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Frisse coupe

Permanentjes zetten. Wassen 
en watergolven. Wilma Philips 
doet het dagelijks, in haar 
kapsalon in het Reinaldahuis. 
“Ik werk hier alweer dertien 
jaar. Heel gezellig! Ik heb veel 
vaste klanten. En vaak steken 
bewoners even hun hoofd om 
het hoekje om gedag te zeg-
gen.” Vanochtend zit mevrouw 
Van Vugt op de stoel. “Ik kom 
hier elke zes weken. Het is hier 
altijd gezellig.” Na een uur – en 
veel geklets – stapt mevrouw 
Van Vugt weer de kapsalon uit. 
Met een goed humeur en een 
frisse coupe. “Als ik bij Wilma 
ben geweest, zegt iedereen: 
wat zit je haar leuk.” Zo! Dat 
compliment kan Wilma in haar 
zak steken.

In beeld


