Annenborch, Bericht van de cliëntenraad
Rosmalen, vrijdag 17 april 2020
Beste bewoners, familieleden en cliënten van Annenborch,
Fijn om u weer eens te “spreken”. Het is alweer een tijdje geleden dat we als leden
van de Cliëntenraad elkaar in Annenborch hebben getroffen, een praatje gemaakt
hebben en/of samen tijdens koffie-uurtje, een kopje koffie hebben gedronken.
Allemaal zulke gewone vanzelfsprekende dingen, die je pas mist als die er even niet
meer zijn.
Wij als Cliëntenraad hebben de taak om uw belangen te behartigen en mee te kijken
en te luisteren naar hoe het u vergaat. Bij navraag horen wij als Cliëntenraad dat u
als bewoner van Annenborch niet alleen medisch goed wordt verzorgd, maar ook dat
er zoveel mogelijk geprobeerd wordt het samen-gevoel te creëren en er wordt
ingezet om de dag zo aangenaam mogelijk voor u te maken. Toch worden wij in onze
vrijheid beperkt en u door het verbod van de overheid het gebouw van Annenborch
te verlaten en mogen we ook geen bezoek van buiten ontvangen. Het is nog steeds
onduidelijk wanneer deze maatregelen versoepeld gaan worden.
Medewerkers
De zorgverleners van onze Annenborch, die ook mama of papa of echtgenote zijn en
dus ook met het thuisfront rekening moeten houden. Waarvan het kind vraagt of
mama vandaag misschien een dagje thuis kan zijn? Blijven op hun post en blijven er
zijn voor u als cliënt van Annenborch. Een applausje voor hen is zeker op zijn plaats.
Afspraken
Tevens vernemen wij dat het met de meesten van de bewoners goed gaat en dat de
adviezen van hoger hand worden opgevolgd. De Corona crisis maakt het allemaal
niet gemakkelijk, het vraagt aan ons om je aan regels te houden en een bepaalde
discipline te betrachten. Dat doet u voor uzelf, maar ook voor anderen.
Ook voor dat feit dat u zich aan de regels houdt, voor uw en andermans gezondheid,
is een compliment waard. Dat u dat doet, ondanks dat u zo graag contact zou
hebben, toch afstand houdt van uw kinderen/kleinkinderen en andere mensen waar u
van houdt.
Instanties die aangeven wat wel mag en wat niet. Een situatie die wij in Nederland
niet kennen. Nederland is een land van vrijheid en jezelf mogen zijn. Er is zelfs een
lied over geschreven; waarin wordt gezongen;…………..18 miljoen mensen op dat
hele kleine stukje aard, die schrijf je niet de wetten voor…………maar laat je in hun
waarde.
Deze periode legt ons beperkingen op en zijn ervoor om ons te beschermen tegen
het virus. Het houden van afstand, het niet mogen ontvangen van bezoek; zijn
allemaal regels in ons eigen belang. Emoties lopen daardoor op! Niemand wil alleen
gelaten worden, zeker niet als we ziek of stervend zijn.

Met alle begrip voor mensen die ongerust zijn en hier moeite mee hebben, die wat
graag even hun kinderen of kleinkinderen in hun armen willen sluiten. Gewoon even
bij elkaar willen zijn. Spreken wij nog niet eens over het afscheid nemen van een
dierbare. En toch…… vragen wij u begrip te hebben voor deze strenge maatregelen
die door de leiding van Annenborch op last van de overheid aan u moeten worden
voorgelegd.
En vergeet ook niet dat het tijdelijk is, er zijn al landen waar de regels versoepeld
worden. Dat komt vast bij ons ook gauw. Laten we ons daaraan vasthouden. Hou
Moed! Wij rekenen op u. Veel sterkte en tot gauw.
Hartzaken
Mocht u graag het een en ander met ons als Cliëntenraad willen bespreken, zijn wij
daartoe graag bereid.
Ook om goed te kunnen inspelen op uw behoeften, zouden wij het op prijs stellen dat
u dat aangeeft. Wij denken dan aan vragen zoals:
1.wat valt u op?
2.waar zit u mee?
3.wat zou u liever anders zien?
4.wilt u nogmaals de uitleg over zaken die onduidelijk zijn?
Uiteraard is het aan u de vragen te kiezen die u graag wilt stellen.
U kunt contact zoeken met de leden van de Cliëntenraad via de telefoon of e-mail, dit
zijn onze telefoonnummers en e-mail adressen:
Frans Copier:
frans.copier@annenborch.nl
(tussen 17.00-18.00 uur)

06-21260828

Hanneke Welten

06-20683269

hanneke.welten@annenborch.nl

José van de Ven
jose.vdven@annenborch.nl
(voor bewoners en vertegenwoordigers op “de Linde”)

06-44122212

Of kaart het aan bij de 2 andere leden van de Cliëntenraad, medebewoners in
Annenborch:
Roelof Brolsma (Roelof Brolsma@annenborch.nl) of Annie Pennings. Dit kan op een
briefje via de receptie.
Graag tot horen, lezen en op termijn…….. zien.

Hanneke Welten namens de Cliëntenraad Annenborch

