Initiatieven binnen en buiten woningen


25 maart 2020 - Cliënt Els uit Bilthoven heeft een raamtekening gemaakt in het kantoor van
de slaapwacht voor alle Zideris collega’s: Samen Sterk!



Muziek verbindt en maakt blij. Daarom verzorgden Zideris collega’s Theresia Elderhorst en
Marlette Bink een muzikaal optreden voor elke woning van de Cuneraweg in Rhenen. Met
elkaar zingen en muziek maken, helpt om te voelen dat je samen bent! In deze tijd waarin
het lastig is of onmogelijk om elkaar te ontmoeten, is dat extra belangrijk. Er wordt
meegezongen, geklapt en soms ook gedanst! Blije gezichten van bewoners en begeleiders.
Na het optreden tekent Marlette een hartje op de ramen. Als teken van liefde en
verbondenheid. ‘We denken aan jullie!’ En voor elke woning hebben ze een kleurige tulp en
een cd met door Theresia gemaakte muziek. #Samenstaanwesterk.



1 april 2020 - Dansjuf Jacqueline Hutten van ‘Dancelot’ heeft een aantal dansfilmpjes
opgenomen, zodat cliënten ook op de woning lekker kunnen (blijven) dansen. Hier de link
naar de besloten speellijst:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSt5aSwrVBHSiBPwMA4l87FYyxnyEazUp Veel
dansplezier!



2 april 2020 – Op donderdag 2 april verzorgde theater Tegendraads bij woonlocatie Generaal
Foulkesweg (De Hucht) een buitenoptreden. De cliënten genoten op gepaste afstand van het
optreden. Bekijk een deel van het optreden op Facebook Zideris.



3 april 2020 - MOMO koorts ging op 3 april langs bij onze woonlocatie Hollandia in
Veenendaal. Wat was het fantastisch! Kijken jullie mee? Bedankt Momo
Theaterwerkplaats! #samensterk (Filmpje, zie Facebook Zideris)



Paasinitiatieven voorbeeld 1- Grift 10 (Rhenen): cliënt Paul heeft een schilderij van een
paasei gemaakt. Tevens ontvingen we van de collega’s van Grift 10 een ander creatief
knutselwerk rondom Pasen.



Paasinitiatieven voorbeeld 2- Bij Grift 12 (Rhenen) zijn de ruiten beschilderd in het thema
Pasen (en Lente)



Paasinitiatieven voorbeeld 3- Ook op de Crocusstraat in Wageningen zijn cliënten en
begeleiders volop in de weer met Pasen. Onderstaand ‘paasmandje’ is gemaakt door de
cliënten.



Paasinitiatieven voorbeeld 4 - De Koperwiek volop in de weer tijdens Pasen - Ook op
woonlocatie De Koperwiek in Bilthoven was het een gezellig samenzijn met Pasen.
Onderstaande foto’s ontvingen we van een vrijwilliger die op Tweede Paasdag actief mee
aan het helpen was.



Paasinitiatieven voorbeeld 5 – de cliënten en begeleiders in Mijdrecht werden verrast door
een bezoekje van de paashaas.



Op 11 april 2020 - bracht het clownsduo Milou en Spruit een bezoek aan Zideris in Rhenen.
Het duo trok langs de ramen van alle ‘Berg’ en ‘Laar’ woningen… zogenaamd om de ramen te
lappen. Op woensdag 15 april ging het clownsduo wederom op pad langs diverse Zideris
woonlocaties.



12 april 2020 - hebben drie musici van ONS GENOEGEN uit Rhenen paasliederen gespeeld op
een klein aantal locaties (Bantuinweg Rhenen Stad en een paar op het terrein).



14 april 2020 - speelde Freek van Daal van ONE, TWO, TRIO op een aantal buitenlocaties. Ook
hij komt terug om de andere locaties te bezoeken.



15 april 2020 - Plezier in en op het werk. Ook in deze tijden enorm belangrijk. Twee collega's
uit Rhenen deden mee aan een #workchallenge. (zie bestand FullSizeRender-Workchallenge)

April 2020 - Ook voor cliënten die zelfstandig wonen, maar begeleiding thuis ontvangen van Zideris,
is het een lastige periode.
Daarom worden er op de diverse locaties prachtige initiatieven voor deze cliëntengroep ontwikkeld.
Zo hebben onze ambulante collega’s in Mijdrecht de volgende prachtige initiatieven verricht:



Diverse tijdschriften, waaronder de Donald Duck en Suske en Wiske, zijn bezorgd bij de
ambulante cliënten.
Er is een activiteitenboekje samengesteld, zie bijlage bij dit bericht.



Op Goede Vrijdag, 10 april 2020, is er een presentje gebracht bij de ambulante cliënten om
te laten weten dat we aan ze denken. Dit presentjes is samengesteld door cliënten van de
woonlocaties in Mijdrecht.

Daarnaast heeft een inwoner van De Ronde Venen het initiatief genomen om haar hobby fotografie
te gebruiken om kaarten te laten drukken voorzien van een ‘dierenafbeelding’ (zoals een schaap, koe
en paard). Deze kaarten zijn bezorgd bij de ambulante cliënten.

Steunbetuigingen van vrijwilligers, vertegenwoordigers, externe organisaties


23 maart 2020 - Ook bedrijven en organisaties denken en helpen actief mee om onze
cliënten in deze moeilijke tijd een zinvolle en leuke dagbesteding te bieden. Bedankt
daarvoor!
Zo levert Complementair Premiums & Gifts diverse materialen aan de bewoners van de
Zideris woonlocatie aan De Bantuinweg in Rhenen.
#samenvoordezorg #youwillneverwalkalone



24 maart 2020 - Cliëntvertegenwoordiger Marianne Klok:
"Zelf werkzaam als verpleegkundige begrijp ik als geen ander hoe stressvol deze periode is en
voorlopig blijft voor iedereen.
Laten we allen goed beseffen dat steun en positiviteit hard nodig zijn. Contact met onze
kinderen/familie binnen Zideris kan op vele manieren dus ben vooral inventief. Bij deze dus
respect en lof voor mijn medecollega's bij Zideris .” M.Kok



25 maart 2020 – Zideris woonlocatie Hollandia in Veenendaal ontving van Koninklijke Ginkel
Groep viooltjes om zo hun dag en balkon/tuin op te fleuren! Bedankt! Namens onze
bewoners.



27 maart 2020 - Een mooi compliment van de voorzitter van de cliëntenraad Veenendaal en
cliëntvertegenwoordiger van Phyllis:

“Ik vind dat Zideris deze crisis geweldig goed aanpakt, maar vooral de manier waarop de medewerkers dit
uitvoeren is bewonderenswaardig. Ik heb alleen zicht op Hollandia 1, natuurlijk, maar wat ik daarvan zie
stemt me blij. Phyllis heeft het erg goed. Er worden zo veel goede initiatieven getoond. Behalve de
knutselachtige activiteiten, om ze zo maar te noemen, vind ik het erg goed dat cliënten ingezet worden om
de eigen leefomgeving te verzorgen: Bert maakt de balkons schoon, Phyllis kookt voor haarzelf en een
medebewoner en is met een grote opruimactie van haar kamer bezig: elke dag een beetje.
Ook vond ik het erg prettig om door Wilma, als persoonlijk begeleider, gebeld te worden om te kunnen
praten over de impact die het op Phyllis, maar ook op mij heeft.”



28 maart 2020 – Op 28 maart kwam de Politie Rhenen met twee auto's een rondje rijden
over het terrein van Zideris Rhenen. Deze fantastische actie zorgde voor een brede lach op
de gezichten van onze cliënten. Dank jullie wel! #samenstaanwesterk (zie Facebook Zideris
voor filmpje)



2 april 2020 - We ontvangen veel steun en positieve berichten, bijvoorbeeld vanuit de
gemeente Rhenen. Zo laat mevr. Veldboer, wethouder, weten dat ze veel waardering heeft
voor een ieder. Veel complimenten en houd vol, aldus de wethouder.



3 april 2020 - Voor onze cliënten en medewerkers in Epe stond een fantastische attentie
klaar namens de Wibra.
"Wij willen u graag met deze bloemen een hart onder de riem steken. Het zijn moeilijke
tijden, maar jullie zijn niet alleen. Samen staan we sterk""
Wow, ontzettend bedankt alle medewerkers van de Wibra! #samensterk



9 april 2020 - De ouders van cliënt Daan die op locatie Hollandia in Veenendaal woont,
brachten een taart. Deze taart werd “bezorgd” via een tas. De ouders van Daan hebben zelf
hun taartpunt beneden opgegeten, zodat er toch nog even sprake was van een moment met
elkaar. De bewoners en begeleiding van Hollandia hebben deze verrassing erg gewaardeerd.



9 april 2020 - Opkikker van Stichting Buitenzorg
Vrijwilligers van Stichting Buitenzorg in Veenendaal, een stichting met onder meer twee
dagbestedingen waar cliënten van Zideris werkzaam zijn, waren volop actief tijdens de
Pasen. Met een ‘Opkikker’ en paaseitjes voor alle cliënten en begeleiders van diverse
zorginstellingen in de regio, waaronder Zideris, willen ze hun steun en waardering
uitspreken. De aftrap van deze actie werd vrijdag 12 april jl. verricht bij wooncomplex
Hollandia van Zideris. Burgemeester van Veenendaal, Gert-Jan Kats, wethouder Martijn Beek
en de Politie van Veenendaal waren ook aanwezig om de actief te ondersteunen. En
uiteraard… was ook de Paashaas van de partij.



10 april 2020 - En zo is het... bij Zideris werken toppers! Dit hartverwarmende spandoek is
opgehangen bij de entree van Zideris Rhenen (Cuneraweg 12) door de familie van een cliënt.



12 april 2020 - Heerlijke Paasbrunch op woonlocatie Kostverloren. De cliënten en begeleiders
van woonlocatie Kostverloren in Veenendaal hebben op Eerste Paasdag genoten van een
heerlijke Paasbrunch. Deze Paasbrunch werd verzorgd door een moeder van een cliënt.



De Centrale Cliëntenraad heeft op alle locaties paas-bloemstukjes bezorgd.

Steunbetuigingen van onze collega’s en cliënten naar alle Zideris collega’s en/of alle
zorgmedewerkers


22 maart 2020 - Samen sterker! Dit mooie spandoek hangt bij de entree op het centrale
terrein van Zideris aan de Cuneraweg in Rhenen.
#hartvoordezorg #youwillneverwalkalone #zorghelden



27 maart 2020 – Bernadette Ottenschot, Directeur Zideris steekt alle Zideris collega’s een
hart onder de riem:

Onze directeur Bernadette Ottenschot steekt ons een hart onder de riem. “De enige manier om
hier goed door te komen is dat we elkaar steunen. Dat we samen sterk staan om door de
coronacrisis heen te komen. Ik ben echt ongelofelijk trots op alle medewerkers en ook op alle
bewoners van Zideris.” Bekijk de hele videoboodschap hier.


28 maart 2020 - Cliënten hebben deze hartjes gemaakt voor de begeleiders van Zideris
locatie De Koperwiek in Bilthoven.
#samenstaanwesterk



1 april 2020 - Bewoners van de Zideris locatie aan de Crocusstraat in Wageningen willen
iedereen een hart onder de riem steken in deze tijd. #heelhollandplakt #samensterk



1 april 2020 - Een bewoner in Mijdrecht, van de locatie Proostdijstraat, draagt onderstaand
shirt. Een mooie toepasselijke tekst in deze tijd! #samenstaanwesterk



2 april 2020 – Ook onze collega's van dagbesteding Kozi in Bilthoven steken iedereen een
hart onder de riem.
#samenstaanwesterk #samenvoordezorg



7 april 2020 - Presentje als blijk van waardering voor alle Zideris medewerkers.
In deze tijd is het belangrijk om aandacht te blijven schenken aan cliënten, maar ook aan alle
zorgmedewerkers en alle ondersteunende diensten die dag in dag uit hard werken om de
passende zorg aan cliënten te kunnen blijven verlenen. .
Als blijk van waardering ontvangt elke Zideris medewerker een presentje. Zideris is trots op al
haar medewerkers!
Het presentje is samengesteld door cliënten en begeleiding locatie Veenendaal.
#samensterker #samenzorgenwevoorelkaar



7 april 2020 - Deze mooie afbeelding, gemaakt door een collega van BurOO, geeft treffend
weer dat ook de ondersteunende diensten grote bewondering hebben voor al het werk dat
momenteel wordt verricht door alle zorgmedewerkers. #samensterk



9 april 2020 - de afdeling P&O is trots op alle Zideris-collega’s. Dit laten zij blijken door deze
teksten op het raam.



10 april 2020



15 april 2020 - Een prachtig gebaar… van onze lieve cliënten van Berg 2-4. Zij hebben een
heel mooi spandoek gemaakt voor hun buren: de begeleiders en cliënten van Berg 1-3. Zo
willen zij laten blijken, dat zij hun veel sterkte toewensen in deze voor hun, door de
(thuis)isolatie, moeilijke periode.



17 april 2020 – Een warme boodschap van team Berg 1Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar oprechte steun. Het doet ons als
TEAM ongelooflijk goed om te horen dat jullie respect hebben voor ons, trots zijn op ons en
achter ons staan in deze moeilijke tijd. Cliënten die een kaart schrijven, kleurplaten en
spandoeken maken, geven ons een gigantische boost om verder te gaan met goede zorg
leveren.
Wij willen jullie laten weten dat wij jullie steun en liefde voelen een zeer waarderen. Samen
staan wij sterker!
Houd vol, stay positive and stay healthy
Wij zijn ZIDERIS en wij kunnen dit!



20 april 2020 - Samen staan we namelijk sterker en samen kunnen we hier gezond uitkomen!
Enkele collega’s van Berg 1-3 zijn het daarmee eens. Zij maakten dit spandoek voor hun
collega’s op de woning, die nog in isolatie zitten.

