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Toen de bewoners vanuit de oude
Boomberg naar St. Carolus verhuisden,
heeft Habion de afspraak gemaakt dat al
deze bewoners in de nieuwe Liv inn
mogen wonen als het klaar is. Het is nog
niet klaar zoals u weet, maar we werken
er heel hard aan! Het nieuwe hart van Liv
inn (de leefruimtes) is al gereed en eind
februari 2021 zijn de woningen ook klaar.
Sommige oud-bewoners hebben ons
benaderd en zijn langs geweest om te
komen kijken. Ze herkenden het oude
restaurant dat is veranderd in prachtige
leefruimtes niet meer terug en waren
heel enthousiast. Een oud-bewoner is ook
even naar zijn voormalige woning gegaan
en zei vervolgens: ‘dit is de gelukkigste
dag uit mijn leven’.
Graag nemen wij u mee in de ontwikkelingen
van de afgelopen tijd die wellicht tot wat
onduidelijkheid hebben geleid: in de Gooi en
Eembode stond een artikel waarin stond dat
bewoners niet terug kunnen keren naar de
Boomberg dat nu een verbouwing ondergaat.
Wij vinden het jammer dat de journalist dit zo
heeft verwoord, want we kregen een aantal
verontruste telefoontjes van bewoners die
graag terug willen. Bij deze geven we nogmaals
aan dat alle oud bewoners terug kunnen
keren naar de oude Boomberg, ofwel de
nieuwe Liv inn Hilversum.

Oud-bewoners uit de Boomberg kunnen wél terug

September 
2020

U kunt hierover contact opnemen met  Ank
Sneekes of Laura Lamme van Habion via de
mail of telefonisch. Zie onder dit artikel de
contactgegevens.
Ook gaan we in overleg met Hilverzorg om te
bespreken hoe we nogmaals alle oud-
bewoners van de Boomberg goed kunnen
informeren over de terugkeermogelijkheden.
De bijeenkomsten die we destijds op de
Boomberg hadden gepland, konden vanwege
het noro- en later het coronavirus namelijk
geen doorgang vinden. We hebben u
meerdere malen schriftelijk geïnformeerd,
maar merken dat de informatie niet bij
iedereen goed is aangekomen en/of dat er nog
vragen zijn. Liever informeren we u dan ook
persoonlijk, of in kleine groepjes, corona proef.
Dan kunt u al uw vragen stellen die u heeft.

Vragen die er leven
Een aantal vragen die we veel horen kunnen
we wel alvast helder maken. Een van de vragen
is: hoe staat het met de zorg? Zoals we in een
eerdere brief van februari 2020 al hebben
aangegeven hebben Hilverzorg en Habion de
samenwerking beëindigd. Samen met de
actieve bewoners uit de Flank en Bergstaete,
waarvan sommigen ook een partner hebben in
St. Carolus of een ander verpleeghuis, zijn de
voorwaarden voor de zorg bepaald. 
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In april 2019 begon ik met het Liv inn Magazine. In
mei 2019 schreef ik over mijn droom: ‘de
verbouwing van De Boomberg was prachtig
afgerond.’ Zelden zo snel een droom uit zien komen.
Over enkele dagen kunnen we allemaal genieten van
De Boomberg die is omgetoverd tot een prachtige
Liv inn Hilversum.
Op 23 september hebben we weer een Livi nn
Academy. Dan gaan we met de bewoners van
andere locaties van Habion het hart van Liv inn
Hilversum testen. Vanzelfsprekend met een etentje
verzorgd door SeniorFoods.
Maar er is meer gebeurd afgelopen jaar. Op 17 april
stemden de bewoners in met de oprichting van de
vereniging Liv inn Hilversum, een
woongemeenschap die gaat bestaan uit een
gemêleerd gezelschap ouderen met en zonder zorg,  
aangevuld met een beperkt aantal jongeren die een
actieve bijdrage kunnen leveren. Deze week hebben
Cosimo en ik de laatste voorbereidende
werkzaamheden voltooid. Bij de ING is een rekening
voor de vereniging geopend. Subsidies en giften
kunnen binnenstromen.
Uiteraard is Habion eigenaar van Liv inn Hilversum,
maar het eigenaarschap ligt nu bij de bewoners. In
dit nummer leest u wat deze eigenaren momenteel
allemaal te verhapstukken hebben.
Oh ja, de naam: we hebben besloten nu Liv inn
Hilversum ook op de muur komt en wij vooral veel
reuring willen gaan maken dat een prima naam is
voor dit magazine. ‘Reuring’ moet er komen en er
blijven.

Cor de Heus
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Op basis hiervan gaan we de zorg selecteren, passend bij de visie van Liv inn en de wensen
van de bewoners. Bewoners hebben regie over hun eigen leven.
Ook het eten zijn we nu op basis van de wensen van bewoners met elkaar aan het regelen.
U kunt o.a. zelf koken in de woning, gezamenlijk koken en eten in de leefkeuken of uw
maaltijd vers laten aanleveren. Veel is mogelijk. Ook hierover zijn we in gesprek met een
partij die heerlijk eten maakt, samen met een sterrenkok en een diëtiste zijn de maaltijden
bedacht en samen gesteld. Zodat het zowel lekker als gezond is, en uiteraard betaalbaar.
In de Liv inn gaan we namelijk inzetten op gezond ouder worden.
De kapster en de fysiotherapeut nemen binnenkort ook hun intrek in de Liv inn Hilversum
en wij zijn in gesprek met een huisartspraktijk om zich bij Liv inn aan te sluiten.
Verder gaan de (buurt)bewoners langzaam aan weer een aantal dingen opstarten zoals de
happy ouwer, de Soos, het kaarten en zijn er ideeën over sjoelen, biljarten, poolen, film- en
muziekavonden etc. Men wil zo snel mogelijk weer reuring!

Vragen en contact
Zoals we al zeiden, het belangrijkste is om u persoonlijk te informeren. We hopen dat dit
op korte termijn kan zodat u een heldere keuze kunt maken waar u wilt wonen.
Contactgegevens voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Ank Sneekes: a.sneekes@habion.nl of via telefoon: 06-10 86 78 34.
Laura Lamme: l.lamme@habion.nl of via telefoon: 06-23 79 94 93.
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de binnentuin krijgt vorm

de planten op hun plek in het hart
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Denktank gaat activiteiten Liv inn coördineren
Vanaf 2 juli komt de Denktank regelmatig
bijeen. Nadat Cosimo Russo en Cor de
Heus de vereniging Liv inn Hilversum
hadden opgericht ontstond vanzelf de
noodzaak dat het vormen van een
vereniging gezamenlijk moest gebeuren.
Gelukkig meldden zich meerdere mensen
om mee te denken en mee te doen. Over
een paar weken is het hart van het
gebouw helemaal klaar en gaat de entree
open. In de week van 28 september kan
het dan gebruikt worden voor
activiteiten. Gezien corona kunnen
verschillende activiteiten langzamerhand
weer opgestart worden. Liv inn Hilversum
wil niet met een strikt bestuur werken,
maar een gezamenlijk team vormen.
Kortom een platte en werkbare structuur
is belangrijk.

Thuismaken
Liv inn Hilversum is begonnen aan de eerste
fase: het samen ontwikkelen van het
Thuismaken. Ank Sneekes en Willeke Janssen
van Habion lichtten de fases van Thuismaken
toe. Thuismaken is een belangrijk onderdeel
van Liv inn. Zeker als je met elkaar in een
gemeenschap gaat wonen is je huis nog niet
vanzelfsprekend ook je ‘thuis’. Thuismaken
betekent dat iedereen gezamenlijk prettig kan
leven in Liv inn. Daarna wordt verder
gesproken over het samen gebruiken van Liv
inn Hilversum en daar samen in te leren
wonen en goed te leven.

Activiteiten
Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt een
Denktank benoemd die de taken van de
initiatiefnemers Cosimo en Cor gaat
overnemen.

Dat zijn: Gerrit Dokter, Corry Fokker, Dick
Bogerijen, Josefien de Hartog, Toos Wahlee, Rob
Klarenbeek en Cosimo Russo.
Ook wordt aanvankelijk een tiental werkgroepen
samengesteld. Omdat begin augustus blijkt dat
het onduidelijk is welke groepjes er bestaan en
er veel overlap in zit, wordt er besloten twee
groepen van te maken: één voor de zorg en één
voor de overige activiteiten. Belangrijke thema’s
daarin zijn de financiën van Liv inn, gebruik
gebouw, de tuin, eten (samen met SeniorFood),
toewijzing woningen in combinatie met zorg,
cultuur en samen leven. Iedereen kan zich
hierbij aansluiten. Wel wordt afgesproken dat
een aantal dingen verder in kleinere groepjes
wordt uitgewerkt.
De mensen die naast de leden van de Denktank
in de verschillende groepen actief zijn, zijn:
Joseph Schamp, Wil Wildschut, Rudi Tenniglo,
Thea Germann, Marianne Aa, Coby ten Broeke,
Tinie en Hetty. Ank Sneekes en Willeke Janssen
van Habion begeleiden deze groepen voorlopig
nog.
Met IJbouw wordt een afspraak gepland om de
communicatie te bespreken.
Activiteiten die al gepland staan zijn: 
- Happy Ouwer: op woensdagmiddag vanaf
16.00 uur, waarvan Rob de trekker is.
- Klaverjassen: op maandag- en
donderdagmiddag wordt er geklaverjast door
Rob, Cosimo, Corrie, Roos en de heer Vos.
- Soos: op maandag-, woensdag en
vrijdagmiddag is er vanaf 16.00 uur de Soos,
waarvan uiteraard Wim Meter de trekker is.
Op het programma staan ook nog activiteiten als
een spelletjesmiddag met poolen, sjoelen etc.
Wellicht gaan Rudi en nog een liefhebber dit
organiseren. Cosimo en Gerrit pakken de
eetgroep weer op.
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De keuken
Als eerste wordt de keuken besproken. Alle
apparatuur zal door de bewoners getest
worden. Er komt een inventarisatielijst die
minimaal één keer per jaar gecheckt zal
worden. Van september tot en met december
worden alle leefruimtes getest. Met Ton Jansen
(Habion) en opzichter Wesley van Batenburg
(Rutges) zal een datum worden geprikt  om alle
apparatuur door te nemen.
Ook zullen alle instructieboekjes in een map bij
elkaar gehouden worden.
De schoonmaak van het gebouw wordt
centraal door Habion geregeld. Wel moeten de
bewoners na gebruik van bijvoorbeeld de
keuken deze zelf schoonmaken.
Ook wordt er gevraagd hoe vaak de ramen
worden gewassen. Die zijn vies en de
bewoners willen graag  weten wat het
schoonmaakprogramma inhoudt en wanneer
het komt. Afgesproken wordt ook dat het
bestek van de Flank 167 niet met het nieuwe
bestek vermengd zal worden. Ook zullen
vuilniszakken, schoonmaakspullen en lichte
theedoeken aangeschaft worden. Verder
ontbreken er nog een maatbeker, vergiet,
soepkommen, een afwasborstel en vast nog
meer. Tevens stellen Dick en Gerrit voor in de
eerste weken van september een
welkomstmaaltijd voor de bewoners te maken.

Maandcoördinator 
Rob, Gerrit en Roos hebben een voorstel voor
de teamcoördinator uitgewerkt. Met name
hoeveel vrijwilligers er in totaal voor alle
leefruimtes nodig zijn om het geheel goed te
beheren. Ook geven zij aan dat er iemand
moet komen die alles overziet en hier
meerdere dagen in de week aanwezig kan zijn.
Voor een periode van een zes maanden wordt
iedere maand een vrijwillige huiscoördinator
ingesteld. Het doel van dit experiment is om
scherp te krijgen wat de rol en taken van de
coördinator zijn in samenwerking met de
bewoners.

Er wordt daarbij gedacht aan het zicht houden
op de modules, dat de geplande activiteiten
plaatsvinden en dat het opgeruimd blijft. Als
eerste vrijwillige coördinator stelt Rob zich
vanaf september beschikbaar.

Beheer
In juli wordt het beheer van het hart van Liv inn
doorgenomen. Gesproken wordt over het
inzetten en verkrijgen van vrijwilligers tot
betaalsystemen en van het maken van goede
afspraken tot het gebruik van het café.
Vanzelfsprekend moet er in het begin nog
gezocht worden naar de juiste aanpak van de
vele mogelijke onderwerpen. Waarschijnlijk
kunnen die het beste doorgesproken worden
per leefruimte. Dus de leefkeuken, de
familiekamer, de binnentuin, het huistheater,
de tuin en de werkplaats. Per leefruimte
moeten ook personen gevonden worden die
daar in deeltijd verantwoordelijk voor zijn.

Gebruik van Liv inn
Moeten de bewoners bijvoorbeeld via een
strippenkaart of een abonnement betalen als
zij gebruik willen maken van Liv inn? Waar
bestaan de kosten uit en wat moet daarvoor
gevraagd worden? Waar kan geld mee verdiend
worden? Wat kost geld? En voor wat betalen
mensen van buiten? Ook moet bekeken
worden waar geld mee verdiend kan worden.
Inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur van het
theater, de familiekamer, de keuken, verhuur
van het biljart voor mensen van buiten.
Wat kost geld: inhuur van artiesten, theater en
sprekers, inkoop van drinken en eten en
specifieke activiteiten?
Uiteraard moeten de financiën goed beheerd
worden, evenals het aanvragen van subsidies.
Bijvoorbeeld bij de gemeente en Versa Welzijn,
sponsoring door bedrijven en het vinden van
sponsors. Tarieven, rekeningen, marketing etc,
zullen verder uitgewerkt moeten worden. 
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Het zijn allemaal vragen die met elkaar gesteld
en beantwoord moeten worden. Ank zal op basis
van ervaringen bij andere locaties een voorstel
maken  en dit bespreken met Rudi, Gerrit,
Cosimo, Rob en Corrie. Cosimo en Cor hebben
inmiddels bij de ING een rekening voor de
vereniging geopend. Huisdieren zijn toegestaan
mits ze geen overlast veroorzaken. Binnenin Liv
inn mogen ze niet vrij rondlopen

De Soos
Het café moet ook toegankelijk worden voor
mensen van ‘buiten’ zoals vrienden, familie en
buurtbewoners en de mensen van ‘binnen’. Op
de dagen dat de Soos er niet is kunnen de
bewoners het café gebruiken. Wel moet nog
bekeken worden hoe de inkoop, de barbezetting,
de vergunning en sociale hygiëne gezamenlijk
geregeld kan worden. Wellicht kan er een pool
van mensen met een dergelijke vergunning
samengesteld worden. Annette en Annemiek
(bewoonster van Flank 2) hebben een
horecadiploma.
Wim Meter wordt uitgenodigd om gezamenlijk te
bespreken hoe de organisatie van de horeca
vormgegeven kan worden. Hij zal op maandag-,
woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur in
ieder geval de Soos openen  en beheren.
Ook zal er een beeldscherm moeten komen
waarop te zien is wat er in het gebouw te doen is
en beschikbaar is. Daarvoor zal ook een systeem
ontwikkeld moeten worden.

Organisatietalent
Op 18 augustus geven verschillende mensen aan
welke taken zij in de Liv inn willen en waar zij die
kunnen organiseren. Zo willen Gerrit, Annet en
Rob diverse activiteiten zoals uitstapjes, happy
ouwer en dergelijke organiseren. Gerard is goed
thuis in de muziek. Toos, Corry, Dick en Annette
willen vooral praktisch bezig zijn met klussen,
meehelpen in de tuin, theedoeken wassen, koffie
inkopen, voorraden checken, helpen achter de
bar en agenda’s beheren of bijhouden.

Cosimo en Joseph willen meedenken over de
structuur, het beheer en de organisatie van Liv
inn. Wim Meter en Roos Aa willen hun
contacten en netwerk inzetten of op zoek gaan
naar mensen die iets kunnen betekenen voor
Liv inn, zoals muzikanten, theatermakers en
vrijwilligers. Cor blijft Liv inn Magazine (vanaf
september Reuring!) maken waarvan Cosimo
de lay out verzorgt. Thea levert regelmatig
input en kan ondersteunen. Rudy, Roos, Gerrit
en Corry willen hun medebewoners helpen
met oa. boodschappen doen, een praatje
maken, wandelen en verder vooral sociaal en
behulpzaam zijn. Uiteraard kan bovenstaande
wijzigen.

Vrienden en vriendinnen
Er wordt met elkaar afgestemd hoe nieuwe
bewoners geïnformeerd en actief bij Liv inn
betrokken worden. Gerrit zal aanwezig zijn bij
de bezichtiging. Corrie en Toos zullen nieuwe
bewoners opvangen. Als gastvrouwen -
bijvoorbeeld herkenbaar aan een badge -
kunnen zij de nieuwe bewoners rondleiden en
hen het huishoudelijk reglement en een bos
bloemen overhandigen. Er zijn dus vele
vrijwilligers voor vele taken nodig. Hoe worden
deze ‘vrienden en vriendinnen’ van Liv inn
Hilversum geworven? Onder meer wellicht via
een talentenjacht in september of oktober.
Tijdens de ganggesprekken zullen Ank en
Willeke ook alle bewoners polsen. Voor alle
‘vrienden en vriendinnen’ zal een T-shirt
gemaakt worden.

Doorgang Flank en de oude Boomberg 
Omdat het één gebouw wordt, komt er geen
deur meer tussen de Flank en de oude
Boomberg. Wel wordt gekeken naar de
veiligheid. Roos heeft een aantal opties
opgeschreven zoals een glazen deur, camera’s
bij entree van de Flank, de entree bij
tussendeur en de entree beneden. Om 18.00
uur moeten volgens haar alle deuren dicht.



Tuin: slechts een paar cosmetische ingrepen

De tuinclub, bestaande uit: Joseph Schamp, Josephine den Hartog, Hetty Kroon en Cosimo Russo
heeft inmiddels ook met elkaar gesproken. Vanzelfsprekend vinden zij het groen en de tuin
belangrijk. Over de plannen die er lagen en tot stand zijn gekomen in samenspraak met de
vorige tuincommissie, die voornamelijk bestond uit medewerkers van Hilverzorg en een aantal
vrijwilligers, waren ze unaniem eens dat die op de schop moeten.
De jeu de boules baan kan wat de tuinclub betreft weg. Op die plek kan een aantal
rozenstruiken geplant worden zodat de bewoners van de twee appartementen die nu nog leeg
staan meer privacy hebben als ze buiten zitten.
Een meerderheid in de Flank blijkt het er mee eens te zijn dat de vijver moet blijven. Hij past
goed in het bestaande of toekomstige tuinontwerp, is rustgevend en volwassen. Het zou zonde
zijn om deze te ontmantelen. Ook blijkt niemand te zitten wachten op een grote moestuin die te
arbeidsintensief is om bij te houden. Wel is een mooie ruime tuinkas wenselijk om groente te
kweken.
Samen met de tuinarchitect wordt het huidige plan doorgenomen. Daar zal de tuinclub zijn
wensen kenbaar maken. Zo moet bijvoorbeeld de bestrating vervangen worden zodat die
toegankelijker wordt voor rollators en rolstoelen. Het onderhoud van de tuin en de vijver wordt
naast de vrijwilligers ook door deze groep onderhouden. Hetty wil graag de tropische binnentuin
onderhouden.
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De conclusie van de tuinclub is dat er nu een mooie volwassene tuin is die op een aantal
cosmetische ingrepen na behouden moet worden. De club is trots op het resultaat tot nu toe
en de meeste van de Flank genieten van het resultaat.
De hovenier heeft een offerte  voor het snoeien van de bomen gemaakt die door Habion is
goedgekeurd. De hovenier gaat kan zo snel mogelijk aan de slag.



Studenten doen onderzoek in Liv Inn
Habion werkt samen met de TU Delft. Dit betekent dat ieder jaar een aantal studenten op een
van de Habion locaties een onderzoek doet naar het ontwerpen voor wonen en zorg. Zij
worden dan ook echt ondergedompeld in het dagelijkse leven van de bewoners op een
locatie. Dit jaar komen ze ook naar Liv inn Hilversum. Op 8 en 21 september hebben ze een
kleine excursie in de Liv inn en eind september/begin oktober slapen ze een aantal dagen op
de locatie. Het gaat om maximaal 6 tot 8 studenten. Ze vinden het ontzettend leuk om de
mensen van Liv inn te ontmoeten. Wellicht dat ze persoonlijk langskomen om te vernemen
wat u belangrijk vindt. Uiteraard zullen ze zich netjes gedragen op de locatie en moeten ze
hard aan de studie! Bij de eindpresentatie mag een ieder natuurlijk aanwezig zijn. De datum
laten we via ‘Reuring!’ nog weten.

Hettie krijgt ‘plantentraining’
Het nieuwe Liv inn hart is prachtig groen en het is natuurlijk heel fijn als dit ook zo groen blijft.
Gelukkig helpt iemand met verstand van planten daarbij. Hettie, bewoner van Bergstaete,
heeft van Hans van Groen Imago een ware plantentraining gehad hoe de planten te
verzorgen. Hettie zult u daar dus regelmatig zien rondlopen.

Platform 31 bijeenkomst in Liv inn
Op 22 september houdt Platform 31 een conferentie in de Liv inn. Circa 45 personen uit het
hele land komen langs om over ‘langer thuis in de inclusieve wijk’ te praten. Er zijn in de
ochtend en middag vele workshops over tal van onderwerpen, zoals o.a. Liv inn, design
denken, de buurt voor iedereen. De workshops zijn van 9.45 tot 12.45 en van 13.30 tot 16.30
uur. Als iemand Willeke Jansen en Ank Sneekes wil helpen bij de Liv inn workshop heel graag!
Aanmelden bij Ank via a.sneekes@habion.nl of even bellen met 06-10 86 78 34.

Denktank
Diverse bewoners hebben zich al aangesloten bij de Denktank van bewoners die iedere
dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur in de Liv inn ruimte bijeen komt. In de Denktank wordt
nagedacht over alles wat de mensen met elkaar in de Liv inn willen opzetten: uitgangspunten
voor de zorg, hoe krijgen ze de reuring hier, hoe pakken ze het thuismaken op, hoe de
verhuur en de opvang van nieuwe bewoners kan worden geregeld etc. etc.
Op 15 september komen kleine groepjes bijeen om een aantal dingen verder uit te werken en
op 22 september is er de hele dag een conferentie van Platform 31. Op 29 september komt
om 14.00 uur de brede groep weer bijeen, ook de Zorggroep. Mensen die willen meedoen of
specifieke ideeën hebben of iets willen oppakken, kom op dinsdag ook langs!
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Diverse activiteiten



Servicekosten 2020 worden terugbetaald

Woensdag 15 juli was er een gesprek tussen Cosimo Russo, Rob, Laura Lamme
van Habion en Erica Koetje van Van der Linden over de betaalde servicekosten in
de eerste helft van 2020. Afgesproken werd dat Van der Linden een en ander
nader zou toelichten. 

Omdat Hilverzorg per 1 januari 2020 het hoofdgebouw heeft verlaten en er geen
kosten meer worden gemaakt voor de huismeester en het dienst- en
recreatiecentrum werd het voorschot dat de bewoners betalen niet aangepast.
Dit omdat deze posten opnieuw worden ingevuld als de transformatie van het
hoofdgebouw begin 2021 is afgerond. Na het protest van Cosimo en Rob
begrijpen zij nu dat er voorschotten betaald werden waar geen dienst tegenover
staat. 
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Daarom is besloten om de betaalde voorschotten
voor de huismeestersdiensten en het dienst- en
recreatiecentrum van 1 januari 2020 tot en met
30 september 2020 terug te betalen aan de
personen die dit betaald hebben.
Voor iedere maand dat u in die periode op het
adres Vondellaan woont (of heeft gewoond) krijgt
u alvast 20 euro van het voorschot servicekosten
terugbetaald, aangezien het nu duidelijk is dat
hier geen kosten voor in rekening gebracht zullen
worden. Of het wordt verrekend met het
openstaande saldo (als u een huurachterstand
heeft).

Bewoners aan het roer van de zorgverlening.
In februari wil Liv inn Hilversum een zorgteam hebben. Een groep bewoners praat met
Willeke Janssen (Habion) hoe die zorg in Liv inn Hilversum vorm gaat krijgen. Ook komt
er een advertentie voor zorgverleners. Aan dit geheel besteedt de volgende 'Reuring!'
uitgebreid aandacht.



Rob maakte een paar prachtige afspraken. Waarom ook niet als je vijfenzeventig
bent. Een wellustige jonge dame van achtenzestig was de laatste. Maar helaas
heeft hij haar ondanks zijn treinreis naar Hengelo nooit ontmoet. Na zijn
telefoontje onderweg: 
‘hoe gaat het’, viel de eerste klap al: ‘Niet zo goed.’ ‘Oh, wat is er?’
‘Ik moet mijn ex 962 euro terugbetalen. Dat kan helaas niet in termijnen. Je moet
me helpen.’
Geen wonder dat Rob zijn eindbestemming in Hengelo nooit heeft bereikt.Dan
was zijn eerdere bezoek, ditmaal aan Oldenzaal veel minder dramatisch. Zij vroeg
hem mee om even boodschappen te gaan doen. Rob hoefde in de AH slechts 83
euro af te rekenen. Een kind die daarover zeurt en Rob zeker niet.
Benieuwd wie de volgende uitverkorene is?

Cor de Heus

10REURING!

Geen betutteling
Als ik ziek word wil ik graag dat ze mij niet betuttelen. Wel dat ze tijd voor mij
hebben, een praatje maken, oprecht en eerlijk zijn, niets verzwijgen en met mijn
wensen rekening houden. Persoonlijk ben ik tegen euthanasie, als ik sterf ga ik
ook in stilte weg. Er zijn maar twee mensen die mogen weten dat de tijd
gekomen is. Kaarten worden pas verstuurd na mijn crematie.

Voor de zorg
Als mensen zorg nodig hebben en niet monddood worden gemaakt kunnen zij
deelnemen aan activiteiten. Zij kunnen daarheen gebracht  worden door een
vrijwilliger of een zuster als zij dat zelf willen.
Het is fijn als er een winkeltje in huis aanwezig is, een kapper enzovoort, de
mensen in het huis kunnen blijven wonen en een echtpaar niet uit elkaar
gehaald wordt, tenzij een van beiden naar de dementenafdeling geplaatst wordt
maar ze elkaar toch iedere dag kunnen ontmoeten.
Dat er in huis twee personen zijn die samen, als er iets aan de hand is kunnen
ingrijpen. Met toestemming van een familielid bij een sleutel kunnen of dat een
familielid zelf komt.

Corry Fokker


