Joanne Penning

Een prettige dag
doet wonderen

Er zijn van die dagen dat je denkt,
waar doe ik het allemaal voor? Je
loopt van hot naar her. Dingetjes
zitten tegen en je voelt je niet
happy. Maar daar gaat de bel. Een
vriendin valt binnen. Je babbelt een
uurtje over van alles en nog wat.
Heerlijk. En toen ze weg was... ging
alles ineens een stuk gemakkelijker.
Gewoon omdat je even afgeleid was.
Mensen in een woonzorgcentrum
hebben dat ook. Laatst was ik tijdens
Burendag bij woonzorgcentrum
d’ Amandelboom in Bilthoven. Ze
openden een nieuwe tuinkas. Een
van de medewerkers zei toen: ‘Als wij
een activiteit organiseren voor onze
bewoners, dan komen de volgende
dag veel minder mensen op het
spreekuur van de arts.’
Afleiding helpt
De medewerkers van d’Amandelboom
hebben weliswaar niet onderzocht of
dat wetenschappelijk helemaal klopt,
maar het is wel hun ervaring.
Goede zorg bestaat uit twee dingen:
lichamelijke zorg en de zorg voor het
mentale welbevinden van bewoners,
kortweg welzijn. Niet voor niets
spreken ze bij d’Amandelboom over
wonen, welzijn en zorg. Wonen
en welzijn staan voorop, en de
lichamelijke zorg ondersteunt dat.
Uitgangspunt voor alles, bij wat de
medewerkers van d’Amandelboom
doen, is wat de bewoners prettig
vinden.
Afleiding is daar een onderdeel van.
En zo’n tuinkasje waar bewoners
groenten kunnen kweken is daar een
voorbeeld van. Maar ook activiteiten
als cupcakes bakken met leerlingen
van de Aeres Mavo Bilthoven of een
wandelingetje in de rolstoel naar de
markt.
Prettige dag
Samen voor De Bilt helpt zulke
activiteiten op te zetten in
samenwerking met Biltse bedrijven.
De bedrijven zetten hun werknemers
in voor een vrijwilligersklus bij een
maatschappelijke organisatie, zoals
d’ Amandelboom. Het helpt tegen
eenzaamheid en geeft de ouderen
afleiding.
Is het ook iets voor u om met collega’s
zoiets te doen? Zo’n prettige dag doet
wonderen. Vast en zeker ook voor u.
Samen voor De Bilt organiseert
ontmoetingen tussen bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties. Zo
stimuleren wij betrokken ondernemen
in de gemeente De Bilt en versterken
wij de lokale samenleving.
Informatie: www.samenvoordebilt.nl
of via joanne@samenvoordebilt.nl

