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Mijn motto

“Geduld
en
toewijding”
“Ik ben jarenlang militair
geweest. Eerst bij de landmacht, later bij de luchtmacht.
Geduld en toewijding zijn
daar heel belangrijk”, vertelt
Bram de Graaff (93). Sinds drie
jaar woont hij op de afdeling
Erasmus/Multatuli. Zijn geliefde vrouw Emmy woont op de
afdeling Plato. “We zijn hier
geweldig opgevangen door de
medewerkers, met veel geduld
en toewijding. Want ook in de
zorg is dat heel belangrijk.”
Voor de medewerkers van
Reinalda heeft meneer De
Graaff een mooie boodschap.
“Jullie werken met veel geduld
en toewijding, waarbij wij
als bewoners centraal staan.
Jullie doen je werk met plezier,
maar soms kan je het gevoel
overvallen: doe ik het nog
steeds goed? Dat kan het gevolg zijn van innerlijke zelfdiscipline. Discipline is de ziel van
de zorg. Ik zou willen zeggen:
ga door op de ingeslagen weg
en succes in de toekomst! Ik
ben jullie dankbaar voor jullie
inzet.”

Welkom

Een lichtpuntje

In dit nummer o.a.

Zorggroep Reinalda is een plek waar veel
mensen zich thuis voelen. Van bewoners
tot familie, vrijwilligers en collega’s.
Die verbondenheid zie ik ook terug in de verhalen
in dit magazine. Bijvoorbeeld bij mevrouw
Brinkhof, die sinds een paar maanden in het
Reinaldahuis woont. Ze voelde zich al snel op haar
plek. Vooral dankzij de mensen om haar heen,
zoals haar medebewoners en onze medewerkers.
Een goede sfeer is heel belangrijk. Daarnaast is
het van essentieel belang dat we professionaliteit en kwaliteit leveren. Dat heeft continu onze
aandacht. Onze afdeling Leren, Opleiden & Ontwikkelen zorgt dat nieuwe
zorgprofessionals én bestaande collega’s zich kunnen blijven ontwikkelen.
Zo is Desirée Spijkers bijvoorbeeld uitgegroeid tot een kundige wondverpleegkundige. Ook de digicoaches zijn een mooi voorbeeld hoe we steeds
beter en professioneler werken. En
dat in een goede sfeer, met verbondenheid en aandacht voor elkaar.

“Vaccineren
zie ik als een
nieuw begin”
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Aandacht voor onze bewoners,
daarbij spelen onze vrijwilligers
een belangrijke rol. Bijvoorbeeld de
zussen Pauke en Nans Sprenger, die
goud waard zijn. Dat geldt voor álle vrijwilligers, maar helaas moeten we
een groot aantal van hen al een jaar lang missen. Aan de ene kant doordat
activiteiten vanwege corona tijdelijk stilliggen. Aan de andere kant hebben we ook vrijwilligers die tot de risicogroep behoren. We hopen hen zo
snel mogelijk weer te verwelkomen.
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Daarbij zijn de vaccinaties van groot belang. Inmiddels hebben
Reinaldahuis-bewoners en medewerkers hun vaccinatie gehad. Een
geweldige mijlpaal! Het vaccineren zie ik als een nieuw begin. Niet alleen
voor onze bewoners, maar ook voor iedereen buiten het huis. Voor familie. Voor vrijwilligers. Voor bewoners van de koop- en huurappartementen
en De Roos. Voor ons allemaal zijn de vaccinaties een lichtpuntje!
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Aan het woord

Veel voldoening
Kitty van der Plas (60) is een gewaardeerde kracht
in het Reinaldahuis. “Geniet van het leven. Elke dag.
Leeftijd doet er niet toe.”
Mijn werk “Ik werkte eerst als
gastvrouw in de huiskamer. Twee
jaar geleden werd ik gevraagd of ik
in de vakantieperiode wilde helpen
in de zorg. Inmiddels werk ik fulltime
als helpende op de afdeling Spinoza.
Dat geeft me veel voldoening.”
Bij Reinalda sinds… “Mei 2015.
Ik was eerst vrijwilliger, tot ik een
betaalde baan kreeg als huishoudelijke hulp. Daarna werd ik gastvrouw
en nu helpende. Mooi dat ik deze
kansen heb gekregen bij Zorggroep
Reinalda. Ik hoop hier te blijven tot
mijn pensioen!”

Typisch Reinalda “Ik vind het
Reinaldahuis een prachtig, open en
toegankelijk huis. Iedereen is welkom en mag aanschuiven. Al is het
nu in de coronatijd natuurlijk anders.
De bewoners missen de gezelligheid
en de optredens in het atrium, al
pakt Reinalda het zo goed mogelijk
op. Ook we missen natuurlijk de
mensen van buiten; familie, vrienden en bewoners van de koop- en
huurappartementen.”
Typisch Kitty “Ik praat best veel.
Verder ben ik gezellig en lief, maar
ik kan ook koppig zijn. Daarnaast
ben ik collegiaal en flexibel. Al hoor
ik weleens: Kitty, je moet leren om
vaker nee te zeggen. Als ik word gevraagd of ik langer kan werken, dan
zeg ik altijd: ja, is goed.”
Leukste aan mijn werk “Het contact
met de bewoners. Als gastvrouw
ben je met meerdere bewoners in
de huiskamer. In de zorg heb ik een
kwartier, soms twintig minuten, één
op één contact met bewoners. Dat
bevalt me heel goed, die persoonlijke aandacht. Hoe gaat het vandaag
met u? Ook vind ik het gezellig met
mijn collega’s. We hebben een heel
leuk team.”
Minder leuke kant “Het is best
druk in de zorg, dus er is niet altijd
tijd voor dat stukje extra aandacht.
Helemaal in deze coronatijd voelen
mensen zich soms eenzaam. Dan zou
ik meer tijd willen nemen voor een
praatje.”
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Favoriete plek “Het atrium. Dat is
de plek waar – voor corona – iedereen samenkwam. Ik vind het
prachtig om de bewoners te zien genieten en meezingen bij optredens.
Iedereen kijkt uit naar de dag dat dit
weer kan.”
Blij naar huis “Als ik weet: alles is
vandaag weer gelukt. We hebben
iedereen goed en op tijd verzorgd en
de bewoners zijn blij met ons.”

“Lekker op de
bank, even
verstand op nul”
Mooi contact “Er is één bewoner
die altijd zo blij is als ik kom. En ik
geniet van de grapjes en lieve opmerkingen van bewoners.”
Naast het werk “Ik ga graag op
bezoek bij mijn kinderen en kleinkinderen. En zeker eens in de week
ga ik langs bij mijn ouders. Verder
ga ik graag wandelen en naar het
strand. Ook vind ik het heerlijk om
Netflix te kijken. Lekker op de bank,
even verstand op nul. Dat gun ik
mezelf als ik een paar dagen hard
heb gewerkt.”
Wil altijd nog… “Een tweede keer
naar Indonesië. Ik ben er geweest
toen mijn zoon trouwde op Bali. Ik
vind het een prachtig land. Heerlijk
warm, relaxed en met lekker eten.”
Motto “Pluk de dag. Ik zie veel ziekte
en leed om me heen. Daarom vind
ik: geniet van het leven. Elke dag.
Leeftijd doet er niet toe.” 

Voorgesteld

Huiskamerverhalen
Samen eten. Koffiedrinken.
Spelletjes doen. Kletsen. Een boekje lezen.
In de huiskamers van het Reinaldahuis is het nooit saai.
Hoe is het in de huiskamer van de afdeling Socrates?
We vroegen het aan een gastvrouw en een bewoner.

leuk clubje
“We hebben hier een
met z’n allen.”

Helemaal
happy
Fatima El Khantouri (40)
“Ik werk inmiddels twaalf jaar als
gastvrouw in het Reinaldahuis. Geen
dag is hetzelfde en nog altijd ga ik
elke dag blij naar huis. Ik heb echt
de baan gevonden die bij me past. Ik
ben hier helemaal happy. Het leukste? De saamhorigheid! We hebben
een topteam. Ik ben heel trots om
samen te werken met Annita, Karin
en Jessica, de andere gastvrouwen
van de afdeling Socrates. We hebben
allemaal onze eigen kwaliteiten. De
één is heel creatief, de ander bakt
weer geweldige pannenkoeken. In
het team zijn we heel warm naar
elkaar toe. Ook hebben we een fijne
band met de bewoners.
Als gastvrouw verzorg ik de maaltijden in de huiskamer. Daarnaast doe
ik leuke dingen met de bewoners.
De ene keer een spelletje, de andere
keer een gesprek. We organiseren
ook activiteiten, zoals een borrelmiddag. Of we bakken samen minipizza’s. Daarbij heeft mevrouw
Brinkhof (zie portret hiernaast, red.)
laatst ook nog meegeholpen.
We betrekken de bewoners, zodat ze
het leuk vinden om naar de huiskamer te komen. Dan blijven ze niet
de hele dag in hun eigen appartement zitten. Even bezig zijn, even
aandacht en afleiding, even onder
de mensen zijn. Dat is zo belangrijk.
Helemaal in coronatijd. Tijdens de
eerste golf mocht er geen bezoek
komen. Dat was een zware periode
voor de bewoners. De gezelligheid
in de huiskamer werd toen extra
gewaardeerd.
Als ik wat kon veranderen in de huiskamer? Dan zou ik graag een loungehoekje willen voor de bewoners. Een
hoekje met een lekkere stoel en een
voetenbankje. Boekje erbij – en dan
lekker relaxen.”
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Een leuk
clubje
Gerrie Brinkhof (87)
“Sinds een paar maanden woon ik in
het Reinaldahuis. In het begin dacht
ik even: hoe zal het gaan? Maar ik
ben gelukkig een tiep dat zich snel
aanpast. Het bevalt me hier prima,
vooral door de mensen om me heen.
Ik ben heerlijk opgevangen door de
mensen die hier werken. Als er wat
is, kan ik altijd bij ze terecht. Fatima
en haar collega’s voelen me goed
aan. Dat heb je echt nodig, als je ineens ergens anders komt te wonen.
Het voelt niet vreemd en ik kan vrij
praten. Ook kunnen we als bewoners
altijd met ze praten over de corona.
Dan nemen ze alle tijd en stellen
ze ons gerust. Het is jammer dat er
vanwege de corona minder bezoek
mag komen, maar ik voel me hier
niet alleen.
Ook met de andere bewoners is het
gezellig. Die zie ik in de huiskamer,
waar ik vaak ben. Anders zit ik in
mijn eigen kamer maar alleen, toch?
In de huiskamer zitten we vaak te
kletsen. Vooral met één mevrouw
heb ik een goede band gekregen; we
voelen elkaar goed aan. Ook doen
we veel spelletjes. Sjoelen vind ik
leuk. Of een kaartje leggen. Meestal
doen we een potje pokeren. Of ik tegen mijn verlies kan? Ha, zeker wel.
Het moet wel gezellig blijven, hè?
En gezellig is het hier zeker, met de
andere bewoners en de medewerkers. We hebben hier een leuk clubje
met z’n allen.”
Op de stoel naast mevrouw Brinkhof
lacht Fatima achter haar mondkapje.
Haar ogen lachen mee. “We zijn uw
tweede familie geworden, toch?”
Mevrouw Brinkhof knikt tevreden.
“Zo is het.” 
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Moeder Carrie

Dochter Ingrid

Familie

Van revue tot bingo
Jaren geleden kwam Carrie van Viersen (80) in
het Reinaldahuis als dochter. Toen als vrijwilliger.
En nu is ze bewoner.
Op de voordeur van haar appartement hangt een foto uit 2004.
Daarop zien we Cor van Viersen,
op de bouwplaats van het huidige
Reinaldahuis. “Veel mensen denken
dat het mijn man is, maar het is mijn
vader”, vertelt mevrouw Van Viersen.
“Samen met mijn moeder woonde
hij in een aanleunwoning bij het
Reinaldahuis. Mijn vader was voorzitter van de cliëntenraad. En bij de
bouw van het nieuwe Reinaldahuis
mocht hij de eerste paal slaan. Ja,
daar was ik wel trots op!”
“Mijn opa en oma hebben hier fijn
gewoond”, zegt Ingrid van Lieshout,
de 51-jarige dochter van Carrie van
Viersen. “Wij kwamen veel langs.
Vaak gingen we dan een potje klaverjassen, al kon mijn opa niet tegen
zijn verlies. Ik kan me ook de revues
nog herinneren, waarin mijn opa
en oma meespeelden samen met
andere bewoners. Dat was een heel
spektakel.”
Haar moeder knikt. “De zaal zat altijd
hartstikke vol.”
Helpende hand
Door de bezoekjes aan haar ouders kwam Carrie op het idee om
vrijwilliger te worden. “Als ik bij mijn
ouders was, wilde ik soms helpen.
Maar dat mocht niet van mijn vader.
Die zei: je doet al genoeg. Toen mijn
ouders waren overleden, heb ik me
alsnog aangemeld als vrijwilliger.
Op donderdag haalde ik de bewoners op voor de activiteiten. En op
vrijdag hielp ik bij het zitdansen.”
Bijna negen jaar werkte ze in het

Reinaldahuis als vrijwilliger. Tot
in 2016 het noodlot toesloeg. “Op
vrijdag had ik hier nog geholpen, op
zaterdag kreeg ik een hersenbloeding. De ene dag was ik vrijwilliger,
de andere dag was ik patiënt.”
Ingrid: “Maar nog altijd wil je mensen helpen. Is er bijvoorbeeld een
bewoner niet bij het eten? Dan gaat
mijn moeder kijken of alles goed is.”
Vertrouwd gevoel
Na haar opa en oma bezoekt Ingrid
nu haar moeder in het Reinaldahuis.
“Reinalda voelt voor ons vertrouwd.
Toen mijn moeder een hersenbloeding had gehad, wilde ze alleen maar
naar het Reinaldahuis. De dag dat

“Van vrijwilliger
was ik ineens
patiënt”
ze hier introk, was er bingo in het
restaurant. Terwijl mijn zus en ik
de verhuisdozen aan het uitpakken
waren, zat mijn moeder beneden al
aan de bingo.”
“Geef me eens ongelijk”, lacht haar
moeder. “Dat is het leuke aan het
Reinaldahuis: er zijn hier altijd veel
leuke activiteiten.”
Ingrid knikt. “Zelfs nu in coronatijd
maken ze er wat van. Laatst heeft
mijn moeder nog gesjoeld op de
afdeling.”
“Twee potjes gingen goed, maar bij

het derde potje kreeg ik last van mijn
hand.”
“Maar je hebt het wel gedaan, mam!
Altijd kijken naar het goede.”
Beetje streng
Positief blijven, dat is wat mevrouw
Van Viersen doet. Ook al is het soms
lastig. “Ik kan bijna niets zelf en moet
overal hulp bij vragen. Helemaal
sinds er in augustus één been is
afgehaald waar ik veel pijn aan had.
Het is heel erg om hulpbehoevend
te zijn, als je altijd zelfstandig was.”
Maar gelukkig zijn er genoeg lichtpuntjes. “Ik word vooral blij als mijn
kleindochter er is. We hebben een
sterke band. En elke zondag komt
mijn zuster gezellig op bezoek.”
Ook dochter Ingrid komt vaak langs,
afhankelijk van haar werkrooster. “Ik
werk in de zorg, als verpleegkundige
in de revalidatie. Op mijn afdeling
herstellen veel mensen na een hersenbloeding, net als mijn moeder.”
Met een lach: “Daarom ben ik soms
wat streng voor u, hè mam?”
Een beetje streng. Maar wel lief. 
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Prik voor prik
Met trots kijken we terug op de
vaccinatierondes in het Reinaldahuis.
Kijkt u mee?

1

2

4

3

Fotoreportage
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1 De vaccins zijn binnen! Ze worden in ontvangst genomen door
Eric Luder, verpleegkundige en coördinator vaccinatie.
2 Elke vaccinatie – prik voor prik – wordt zorgvuldig voorbereid
door onze zorgprofessionals.
3 Nog een laatste controle. En dan kunnen we aan de slag!
4 Jan Leuverman is als eerste bewoner aan de beurt. “Die
vaccinatie moet je gewoon nemen. Niet alleen voor jezelf,
maar voor iedereen.”
5 Alle medewerkers helpen een handje mee.
Dagbestedingscoach Christiaan de Jong zorgt voor koffie na
de prik, terwijl de arts en verpleegkundigen een oogje in het
zeil houden.
6 Hellen Kriege en haar collega’s vaccineren tijdens de
vaccinatierondes ruim 150 bewoners.
7 Na afloop krijgen alle bewoners een potje blauwe druifjes
mee, voor hoop op betere tijden!
7

Eerder zijn onze medewerkers al gevaccineerd. Collega Janneke
Saal is daarbij het boegbeeld van de vaccinatiecampagne in de regio
Kennemerland.

Vrijwilligers Ruud Jansen en Ab en Truus Floris brengen met het
Reinaldabusje bewoners van koop- en huurappartementen en De Roos
naar Schiphol voor hun vaccinatie. Topactie!
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Mijn vak

Meer dan pleisters
Van schaafwond tot amputatie.
Daar weet Desirée Spijkers alles van.
“Als wondverpleegkundige gaat mijn interesse
ook uit naar de mens áchter de wond.”
Nee, bij een grote open wond denkt
Desirée niet: getver. “Dat zeggen veel
mensen als ze horen dat ik me bezighoud met wonden”, lacht de 52-jarige Desirée. “Maar ik denk vooral: hoe
kunnen we zorgen dat deze wond zo
snel mogelijk dicht is? Het mooiste
aan mijn vak is als je vorderingen
ziet. Maar het gaat
niet alleen om de
wond, om een pleister
of verband. Als wondverpleegkundige gaat
mijn interesse ook uit
naar de mens áchter
de wond. Daar zit
vaak een heel verhaal
achter.”
Zorg en aandacht
De ene cliënt is net
uit het ziekenhuis
gekomen met een
doorligwond. De andere cliënt heeft open
wonden overgehouden aan een val, zoals
Gusta Eskens (81). “In
augustus ben ik gevallen. Mijn schouders,
rug, armen, benen:
alles was open. Ik ben
daardoor heel ziek
geweest en had echt
hulp nodig. Ik ben blij
dat ik terechtkon op de revalidatieafdeling van het Reinaldahuis. Met
heel veel zorg en aandacht hebben
ze hier mijn wonden behandeld. Op
mijn enkels na zijn al mijn wonden
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weer dicht. Dat heeft Desirée perfect
gedaan, samen met de verpleging op
de derde etage. Die zijn heel vakkundig – en ook nog eens enorm lief.”
Teamwork
Wondzorg is teamwork, benadrukt
Desirée. “Ik zet het beleid uit, maar

specialist, ergotherapeut en diëtiste
zijn vaak betrokken. En de helpenden hebben een belangrijke signalerende taak. Soms krijg ik een mailtje
waarin een helpende schrijft: ‘Bij
het wassen van mevrouw zag ik een
raar plekje op haar hiel. Kun jij daar
eens naar kijken?’ Zo kunnen we als
team ook preventief
optreden en voorkomen dat dat plekje
een wond wordt.
Bijvoorbeeld door te
zorgen dat mevrouw
een aangepast matras
krijgt, waardoor er
geen druk meer is op
haar hiel.”
Enthousiast
Om zich te specialiseren tot wondverpleegkundige
heeft Desirée een
opleiding gevolgd aan
de Radboud Health
Academy. “Heel fijn
dat ik van Zorggroep
Reinalda de kans heb
gekregen om meer
expertise op te doen”,
aldus Desirée. “Ik vind
het belangrijk om die
kennis weer te delen.
Met collega’s, maar
ook met leerlingen en stagiairs. Elke
woensdag neem ik een leerling of
stagiair mee op mijn ronde. Mooi
als zij ook enthousiast voor het vak
worden. Net als ik.” 

“Ik vind het belangrijk
mijn kennis te delen”
we doen het echt samen met de
cliënt en alle collega’s. De verzorgenden IG en verpleegkundigen
behandelen de wond. Ook de specialist ouderenzorg, verpleegkundig

Zo doen we dat

Durf te vragen!

Allemaal digitaal
Sinds vorig jaar heeft Zorggroep Reinalda digicoaches.
Speciaal voor collega’s die een digitaal steuntje in de rug
kunnen gebruiken.
“Afgelopen jaar hebben we binnen
Zorggroep Reinalda flinke stappen
gemaakt in de digitalisering”, vertelt
de 23-jarige verpleegkundige Joey
Guijt. “Bijna alles gaat inmiddels digitaal. Van rapporteren tot het checken
van je rooster. Voor collega’s met wat
minder digitale vaardigheden is dat
soms lastig. Deze collega’s kunnen
terecht bij ons als digicoaches.”
Ook de 53-jarige gastvrouw Karin van
Riessen is – na een cursus – actief
als digicoach. “We helpen bij allerlei
soorten vragen. Hoe moet ik printen?
Hoe log ik in? Hoe kan ik mijn salarisstrookje zien? En de ene keer help
ik een afdelingsassistente, de andere
keer een verzorgende of iemand uit
de huishouding. In het begin vinden
sommigen het wel spannend om
digitaal aan de slag te gaan. Maar als
het lukt, dan vinden ze het vaak heel
leuk. Soms steken ze in de gang hun

duim omhoog. ‘Karin, het is gelukt!’
hoor ik dan.”
Het geheim van de digicoach? “Dat
we heel laagdrempelig zijn”, vindt
Karin. “Collega’s stappen makkelijker
op ons af dan op iemand van de afdeling ICT.” Dat denkt ook Joey. “Wij
kunnen het misschien wat simpeler
uitleggen. Zonder jargon, vanuit
onze eigen ervaring. Het is leuk om
collega’s die wat minder weten van
technologie te zien groeien. Ik hoop
dat wij vragen en onzekerheden
kunnen wegnemen. Misschien dat
jongere collega’s het over het algemeen iets makkelijker oppakken dan
de oudere garde. Maar iedereen kan
het leren, met wat ondersteuning en
oefening.”
Karin knikt. “Het is niet raar als je
iets niet weet. Dus stap vooral op ons
af! We vinden het leuk om collega’s
te helpen.” 

De zorg in Nederland werkt
steeds digitaler. “Daarom
zijn we met een groot aantal
zorgorganisaties gestart
met een regionaal project”,
vertelt projectleider Rachel
de Bresser. “Daarbij zorgen we dat medewerkers
ondersteund worden in
hun digitale vaardigheden.
Onder andere door de inzet
van digicoaches. Dankzij
die ondersteuning kunnen
collega’s hun werktaken
beter uitvoeren, met minder
werkdruk.” Naast Joey
en Karin zijn er binnen
Reinalda sinds 1 maart nog
vier digicoaches actief. Dit
zijn Ricardo Scholten, Rose
Post, Isabel Zwart en Jessica
Koese. “Zo kunnen we nog
meer collega’s helpen om
hun digitale vaardigheden te
vergroten”, besluit Rachel.
“Geen vraag is gek. Dus: durf
te vragen!”

Wil jij digitale
ondersteuning?
Wil jij als Reinaldamedewerker hulp op digitaal
gebied? Neem contact op via
digicoach@zorggroepreinalda.nl of 06 - 251 441 67. Of leg
een briefje in postvak 28 in het
Reinaldahuis.
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Wie zonder
dwaasheid leeft,
is niet zo wijs
als hij denkt *

14

* Deze spreuk van de Franse filosoof François de la Rochefoucauld hing vroeger op de
wc in huize Sprenger. “Dat is ons familiemotto geworden”, aldus Pauke (links op foto).
“Humor
is heel belangrijk, ook bij ons contact met de bewoners.”
Reinalda
Magazine

Vrijwilligers

Een goed gesprek
Het woord is aan de zussen Pauke en Nans Sprenger, twee
van onze gewaardeerde vrijwilligers. Lees meer over
Mozart, paardenbiefstuk en stiekeme sigaretjes.
TWEELING De 74-jarige tweeling
zussen zijn heel verschillend. “Pauke
is meer de verzorgende van ons
twee”, vindt Nans. “En jij meer de
avontuurlijke”, vult Pauke aan. Maar
de zussen hebben óók veel gemeen.
Ze zijn creatief, muzikaal en altijd in
voor een goed gesprek. Dat zien we
terug bij hun vrijwilligerswerk in het
Reinaldahuis en De Roos.
MOEDER SIENTJE Hun band met
Reinalda ontstond in 2010, toen
moeder Sientje in het Reinaldahuis
kwam wonen. “Omdat ze steeds
dover werd, vroeg ze: wil jij een keer
mee naar mijn gespreksgroep?”,
vertelt Pauke. “Dat ben ik gaan doen.
Ik kon een beetje voor haar tolken
– en voor andere bewoners. Nadat
mijn moeder in 2014 was overleden,
vroeg geestelijk verzorger Greet
Doornenbal of ik een gespreksgroep
wilde begeleiden. Later ben ik ook
een gespreksgroep in De Roos gaan
begeleiden. Die groepen begeleid ik
samen met de geestelijk verzorgers.
Samen met de deelnemers bedenken we een thema, bijvoorbeeld afhankelijkheid en onafhankelijkheid.
Daar zoek ik dan altijd een mooi lied
en gedicht bij.”
STIEKEME SIGARETJES Nans: “Vorig
jaar ben ik ook vrijwilliger geworden.
Samen met geestelijk verzorger

Sandra Schouwenaar begeleid ik
de ontmoetingsgroep op de afdeling Plato. Het belangrijkste is dat
we veel plezier met elkaar hebben.
Daarbij proberen Sandra en ik een
prettige en veilige sfeer te scheppen,
waardoor bewoners hun gedachtes en gevoelens kunnen uiten.
Over plezierige dingen, maar ook
over verdrietige dingen. We maken
gebruik van onder andere muziek,
gedichten en spelelementen. Zo
verzinnen bewoners bijvoorbeeld
samen een verhaal, aan de hand van
een foto. Laatst had ik een oude foto
mee van tienermeisjes die stiekem
een sigaretje roken. Eén mevrouw
vertelde toen dat ze vroeger zelf
sigaretjes in de tuin rookte. Mooi als
er allerlei verhalen en herinneringen
loskomen.”
LAATSTE BIEFSTUK Pauke: “In één van
mijn gespreksgroepen hebben we
het een keer gehad over het lekkerste wat je ooit hebt gegeten. Een
deelneemster zei toen: je kunt me
wakker maken voor een paardenbiefstukje. Toen ze op haar sterfbed
lag, wilde ze graag nog één keer een
biefstukje eten. Die ben ik voor haar
gaan halen bij de paardenslager in
Haarlem-Noord. Samen met iemand
van de zorg hebben we de biefstuk
op een campingstelletje voor haar
gebakken. Ze vond het fantastisch.” →
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Vrijwilligers

VERTROUWEN Beide zussen bezoeken
ook bewoners één op één. Nans:
“Heel leuk om te doen. Dan praten
we over van alles. Zulke bezoekjes
laden niet alleen de bewoner op,
maar ook mij.” Pauke: “In het begin
van de coronatijd ging ik regelmatig
langs bij een bewoonster die net
haar man had verloren. Omdat het
Reinaldahuis toen gesloten was voor
bezoek, heb ik haar dochter na de
crematie foto’s gestuurd van alle
bloemen en kaarten in haar kamer.
Ik merkte dat dit heel waardevol
was voor hen allebei. Ik vond het
wel schrijnend dat
de dochter niet naar
binnen mocht – en ik
wel. Het lijkt me heel
erg als je je vader of
moeder niet kunt
opzoeken. Dat heb ik
de dochter ook verteld. Ze zei: ‘Ik ben zo
dankbaar dat jij het
doet.’ Heel bijzonder
dat ik als vrijwilliger
dit vertrouwen
kreeg, als een soort
verlengstuk van de
familie.”
Pauke: “Ik wilde altijd
de verpleging in,
maar uiteindelijk ben
ik maatschappelijk
werker geworden. In
mijn werk heb ik veel
gespreksgroepen geleid.
Die ervaring komt
goed van pas bij mijn
vrijwilligerswerk bij
Reinalda.”

BEMOEDIGING
Pauke: “In het begin
van de coronatijd
organiseerden we
twee keer per week
een bemoedigings
moment, samen
met de geestelijke
verzorging, dagbesteding en vitaliteitscoach. We
konden bewoners troost en begrip
bieden voor gevoelens van eenzaamheid en angst. Dat deden we onder
andere met mooie filmpjes, gedichten en ook muziek.” Nans: “Muziek
is ons met de paplepel ingegoten.
Bij ons thuis werd altijd muziek
gespeeld. Samen met onze broers
Wim, Henk en Rien hebben we ook
nog vaak muziek gemaakt in het
Reinaldahuis.”
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KLASSIEKE MUZIEK Pauke: “In De
Roos begeleid ik een groepje,
waarmee we luisteren naar klassieke
muziek. Daarbij vertel ik wat over
de componist en
regelmatig vragen
deelnemers verzoeknummers aan.
Bijvoorbeeld van
Kathleen Ferrier, een
wereldberoemde
zangeres. We luisteren ook graag naar
lichte opera’s van
Mozart en Händel en
operettes van Lehar.
Lichte, vrolijke muziek. Daar hebben de
mensen in deze tijd
Nans: “Na de opleiding
behoefte aan.”

orthopedagogiek heb ik

SAMEN DANSEN Nans: een paar jaar gewerkt in
de jeugdhulpverlening en
“Bij de ontmoetings
de gehandicaptenzorg.
groep op Plato
Daarna werkte ik in
doen we ook veel
het mbo op de afdeling
met muziek. Toen
Welzijn. Daar gaf ik les
het deze winter
aan leerlingen die met
mensen gaan werken.
sneeuwde, zette ik
Van kinderdagverblijf
Winter Wonderland
tot verpleeghuis.”
op. Iedereen begon
meteen mee te
bewegen. Eén mevrouw stond op om
te dansen, en samen met een gastvrouw deed ik mee. Door de muziek
kwam iedereen los.” Pauke: “Dat zag
ik ook bij een bewoner die vroeger
gedrumd bleek te hebben. Toen we
samen de Gipsy Kings luisterden,
drumden zijn vingers mee op tafel.
Zijn hele lichaam werd muziek; hij
bloeide helemaal op.”
WAARDERING Beide zussen voelen zich als vrijwilliger thuis bij
Zorggroep Reinalda. Nans: “Ik voel
echt dat ik gewaardeerd word.
Het is leuk dat die waardering ook
wordt uitgesproken.” Pauke sluit
zich hierbij aan. “Het verzorgende
personeel ziet de waarde van de
gespreksgroepen; ze zien hoe leuk
de bewoners het vinden. Daar doen
we het voor.” 

De schatkamer

Corrie Nuyten (92),
bewoner De Roos
“Als ik dit beeldje zie, denk ik altijd even aan
Vlekje. Dat was een lieve labrador, die ik vijftien
jaar heb gehad. Ook heb ik een poedel, twee
katten, een papegaai, kanariepietjes en vissen
gehad. Gezellig hoor, beesten in huis.”

“Deze pop kreeg ik van mijn
middelste zoon, als aandenken
aan een bezoek aan de Efteling.
Ik vind het heerlijk in de Efteling.
Als ze me nu vragen ‘ga je mee’,
dan zeg ik meteen: ja graag! Dat
grote schip, de rondvaartbootjes;
ik vind alles leuk. Je krijgt me
alleen niet in de achtbaan.”

“Mijn ouders kwamen uit
Zeeland. Ik ben hier in Haarlem
katholiek opgevoed. In het
weekend en op feestdagen
gingen we drie keer per dag
naar de Mariakerk aan de
Rijksstraatweg. Nog altijd is het
geloof heel belangrijk voor me.
Elke zondag kijk ik de heilige mis
op televisie.”

“Een foto van vier generaties.
In totaal heb ik vijf kinderen,
zeven kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen. Ik kijk
ernaar uit om met z’n allen bij
de Chinees in Schalkwijk te gaan
eten, als dat straks weer kan.”

“Deze broche van een koekoeksklok
heeft mijn oudste zoon voor me
meegenomen uit Duitsland. Ik draag
’m elke dag.”

“Sinds vier maanden woon ik in
De Roos, samen met Coco. Een leuk
beestje, al moet ik hem af en toe
even dimmen. ’s Avonds zeg ik dan:
kop dicht Coco, nu ga ik slapen.”
Reinalda Magazine
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Mijn leven

ik 18 was ontmoette ik Zwaantje bij
toeval, toen ze een week bij haar
zuster in Haarlem logeerde. Het klikte, en zo kwam ze een jaar later van
Assen naar Haarlem. Samen hebben
we drie mooie zoons gekregen, en
inmiddels heb ik ook vijf leuke kleinkinderen. Helaas is mijn vrouw in
1986 op 43-jarige leeftijd overleden
aan kanker. Ook voor onze kinderen
een heel ingrijpende gebeurtenis.”

Sportief leven
Maak kennis met Herman van Temmen (79),
bewoner van een koopappartement naast
het Reinaldahuis.
“Op 9-jarige leeftijd verhuisde ik van
Amstelveen naar Haarlem-Noord.
Dat vond ik in het begin niet leuk; ik
had heimwee naar mijn vriendjes.
Op mijn dertiende lieten mijn ouders
me een beroepskeuzetest doen, omdat ik niet wist wat ik wilde worden.
Het advies luidde: de banketbakkers
opleiding. De Mulo zag men niet
zitten. Nadat ik mijn diploma had
gehaald, heb ik een paar maanden
als banketbakker gewerkt. Maar dat
werk was ik al snel zat. Ik heb toen
verschillende banen gehad, waarbij
ik in de avonduren de avond-Mulo
deed en daarna de avond-HBS.
In 1968 ben ik rechten gaan studeren
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aan de Universiteit van Amsterdam.
Toen ik klaar was, had ik een flinke
studieschuld. Maar dat vond ik geen
punt. Ik was vooral blij dat ik van de
overheid de kans had gekregen om
te studeren. Daardoor heb ik tot mijn
pensioen met veel plezier kunnen
werken bij Delta Lloyd. Dat is ook
wat ik mijn kinderen heb gezegd: wát
je doet is niet belangrijk, als je maar
met veel plezier naar je werk gaat.”
Zwaantje uit Assen
“Dat ik mijn opleidingen heb kunnen
doen, heb ik te danken aan mijn
vrouw Zwaantje. Zonder haar ondersteuning had ik het nooit gered. Toen

Sportliefhebber
“Wat ik in mijn leven altijd prettig
heb gevonden is sporten. Vanaf mijn
twaalfde heb ik een aantal jaren gevoetbald bij Kennemerland. Daarna
ben ik gaan wielrennen. Dat ging
goed, maar vanwege mijn studies
moest ik daarmee stoppen. Later
ben ik naar de sportschool gegaan,
wat ik nog steeds
twee keer in de week
doe. Al kan het nu
helaas niet vanwege
corona. Door corona
ging helaas ook de
wintersport met mijn
familie niet door. Skiën
vind ik heerlijk om te
doen. Daarmee ben
ik rond mijn vijftigste
begonnen, net als
tennissen.
Het belangrijkste doel
in mijn leven? Dat is
om iets voor een ander te betekenen. Ik help graag andere mensen.
Vanuit het Apostolisch Genootschap
schenken we met name aandacht
aan leden die alleen of ziek zijn. Je
kunt op je eigen vierkante meter iets
voor een ander betekenen. Dat geeft
mij veel voldoening.” 

“Zonder
Zwaantje had ik
het nooit gered”

Opleiding

Altijd blijven leren
Als stagiaire kwam Saapke Streuer drie jaar geleden
binnen in het Reinaldahuis. Nog altijd werkt de
23-jarige verpleegkundige met veel plezier op de
afdeling Coornhert. “Ik heb ook stage gelopen in het
ziekenhuis. Daar heb je vaak maar kort contact met
de patiënten. Wat ik zo leuk vind aan werken in de
ouderenzorg is dat je echt een band opbouwt. Ik ken
de bewoners goed, zodat ik de zorg kan aanpassen
aan hun wensen. Als een bewoner ‘dank je wel’ zegt
met een glimlach, dan weet ik dat ik de juiste zorg
heb geleverd. En ook al werk ik elke dag met dezelfde
cliënten, toch is geen dag hetzelfde.” Elke dag wordt
Saapke weer uitgedaagd. Helemaal sinds ze is gestart
met de hbo-opleiding Verpleegkunde. “Ik houd ervan
om nieuwe dingen te leren. Daarom ben ik heel blij
dat ik van Zorggroep Reinalda de kans heb gekregen
om deze opleiding te doen!”

Jade

Saapke

Jade Visser (24) begon met werken als verpleegkundige. “Een prachtig vak, maar ik merkte dat ik het nóg
leuker vind om anderen verder te helpen in het zorgvak.” Dat doet ze sinds een jaar als praktijkopleider bij
Zorggroep Reinalda. “Ik ben een schakel in de ontwikkeling van zowel onze huidige zorgmedewerkers als
onze leerlingen. De ene keer begeleid ik een zij-instromer uit een ander vakgebied, die al veel levenservaring heeft. De andere keer een 16-jarige leerling die
net van de middelbare school komt. Of een verzorgende IG die graag wil doorleren voor verpleegkundige.
Ik vind het een mooie uitdaging om iedereen op een
passende manier te begeleiden en te zorgen voor een
veilige en goede leerplek.” Haar grootste droom? “Dat
we als organisatie goede zorgprofessionals opleiden
voor de regio. Ik zou het geweldig vinden als steeds
meer leerlingen kiezen voor de ouderenzorg. Gewoon,
omdat ze het een uitdagend vakgebied vinden.”
Jade en haar collega’s van de afdeling Leren, Opleiden
& Ontwikkelen (LO&O) helpen aanstormend zorg
talent graag op weg!

Foto’s: RAP Fotografie

Een uitdagend vak

In beeld

Plaatjes
draaien
Ouderwets plaatjes draaien?
Dat kan dankzij een cadeau
van Stichting Vrienden van het
Reinaldahuis: een prachtige platenspeler. Een ideetje van dagbestedingscoach Danny Dumas,
zelf een groot muziekliefhebber.
In de huiskamer van de afdeling
Socrates heeft hij net een plaat
opgezet voor mevrouw Treep.
Vrolijke Hawaïaanse klanken
vullen de ruimte. “We hebben
allerlei soorten muziek. Van
Duitse schlagers tot rock ’n roll.
Ook nemen bewoners soms hun
eigen elpees mee. Laatst kwam
meneer Leuverman aan met
een geweldige plaat van The
Rolling Stones uit 1978”, vertelt
Danny. “Zo’n platenspeler zorgt
echt voor beleving. Je voelt en
bekijkt de hoes. Dan pak je de
plaat, die je op de platenspeler
legt. En dan het magische moment: de naald die in de groef
valt. En als de muziek start, dan
gebéúrt er iets. Je kunt naar
muziek luisteren. Je kunt erop
dansen. En een mooi nummer
– bijvoorbeeld van André van
Duin of Neil Diamond – kan zorgen voor mooie herinneringen
en gesprekken.”
De platenspeler is in het hele
Reinaldahuis in te zetten.
Dus wilt u plaatjes
draaien op uw afdeling? Geef Danny een
seintje!

Danny: “Als de
muziek start, dan
gebéúrt er iets.”

