
 

 
         

           

      
      

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Pieter Raat Stichting houdt alle cliënten en eerste contactpersonen 
op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten via deze nieuwsbrief. 

 
WIST U DAT?  THEMA-AVONDEN MANTELZORGERS 

DPRS over heel 2018 maar liefst 313.701 koppen 
hete drank heeft geserveerd? Met stip op nr. 1: 
Koffie! (248.665 koppen), gevolgd door thee 
(62.786) en warme chocolademelk (2250). 
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AGENDA     

 Do 16-05, Wandelgroep start Basisschool De 
Boomladder, 9.45 uur, het Arboretum 

 Za 18-05, Chinees Buffet, €12,50, 17.00 uur, 
het Arboretum  

 Do 23-05, Koffie tijdens pianospel, 10.30 uur, 
De Raatstede  

 Zo 26-05, Filmmiddag: Natuur in de delta, 
15.00 uur, Hugo-Waard 

 Zo 26-05, Filmmiddag Zo ging dat toen 
“Mode”, 14.30 uur, De Raatstede  

 Do 20-06, Optreden van Mams, 19.00 uur, 
Hugo-Waard 

 Vrij 28-06, Stadsvogellezing door het IVN, 
10.30 uur, Hugo-Waard 

 

Vorige maand organiseerden cliëntcoördinatoren 
Jolanda Stroet en Jolanda van der Velden elk een 
thema-avond voor familie en mantelzorgers van 
cliënten van de Meerzorg in De Raatstede. Hier 
volgt een kort verslag.  

Op informele wijze spraken de cliënt-
coördinatoren over het reanimatiebeleid, 
ziekenhuisopname, een nieuwe (digitale) 
werkwijze voor het registreren van gegeven 
medicatie, eventuele overplaatsing naar een 
gesloten afdeling en over de welzijnsactiviteiten. 
Het bleek dat familieleden het soms moeilijk 
vinden om voor hun vader of moeder te 
beslissen of zij gereanimeerd moet worden bij 
een medisch noodgeval. Voor het zorgpersoneel 
is het echter wel van belang dat de beslissing 
hierover is vastgelegd in het zorgdossier. Verder 
legden de dames uit dat het zorgpersoneel 
cliënten tot het laatste moment van hun leven in 
hun eigen vertrouwde omgeving kunnen 
verplegen, indien de familie dat wenst. Het 
keukenteam zorgde deze avond voor een 
smakelijke culinaire break en twee medewerkers 
zongen tijdens het eten een prachtig lied over 
dementie. De familieleden lieten weten uiterst 
tevreden te zijn over de avond, maar ook over de 
manier waarop de zorg en welzijn op de afdeling 
Meerzorg is geregeld. Daar zijn wij natuurlijk 
apetrots op! 

 

 
 

DPRS een vrijwilligersraad heeft? Deze behartigt de 
belangen van de vrijwilligers. De raad bestaat uit: 

 Frida Stoop (voorzitter) 

 Alie Overtoom (secretaris) 

 Elaine van de Poel, Tineke Stoop en Agnes 
Al (leden) 

Voor tips, maar ook bij problemen of knelpunten 
op het gebied van vrijwilligerswerk kunt u de 
leden benaderen via g.vermeer@dprs.nl  
 

mailto:g.vermeer@dprs.nl


BLOG         

Regelmatig schrijft bestuurder Gabriele Kasten van De 
Pieter Raat Stichting over haar belevenissen, inzichten en 
ervaringen in de zorg en/of binnen de stichting. Deze  
teksten worden gepubliceerd via deze nieuwsbrief en als 
BLOG op onze website www.dprs.nl en facebookpagina  
(De Pieter Raat Stichting). 
 
 
Verschillen mogen zijn 
 
Ons hele leven hebben we te maken met verschillende wensen en behoeften van mensen. 
De een woont op een boerderij op het platteland, de ander in een appartement in de stad. 
De een gaat met vakantie naar verre landen, de ander houdt van gezellig thuisblijven. 
Persoonlijk haat ik ontbijt op bed, maar menig ander maak je hiermee ontzettend gelukkig. 
 
Op het moment dat senioren in een woonzorgcentrum komen wonen, is plotseling iedereen 
gelijk. Hetzelfde wooncentrum, hetzelfde eten. Onlangs hadden wij een grote paasbrunch 
binnen De Pieter Raat Stichting. Naast het gewone ontbijt werd er verse sinaasappelsap 
geperst, eieren gekookt en verse aardbeien en eierensalade geserveerd. Zelfs de paashaas 
kwam nog even langs om chocolade eitjes te brengen. En omdat onze ‘vaste’ leverancier 
geen kleine broodjes kon leveren, bestelden wij deze via de dochter van één van onze 
medewerkers. Onze eigen keuken zorgde voor heerlijke warme croissantjes. De kosten van 
al deze extra’s bedroegen omgerekend in totaal 2,50 euro per persoon.  
 
Fantastisch, toch, zou je denken. Maar ondertussen bracht dit paasontbijtje een hevige 
discussie op gang onder de medewerkers. ,,Belachelijk, waarom moeten onze senioren 2,50 
euro betalen? Ontbijten behoort toch tot de eerste levensbehoeften? En senioren 
uitnodigen om gezellig aan te schuiven voor 2,50 euro?! Waarom moeten wij de paasbrunch 
onder de aandacht van onze bewoners brengen? “Nee, ik doe het niet!”, zei een 
medewerker stellig. Want het zou niet eerlijk zijn, dat sommige senioren aan een luxe (zelf 
betaald) ontbijt zitten, terwijl anderen hun gewone broodje nuttigen. Dan maar iedereen 
gelijk een broodje hagelslag of kaas op paaszondag. Als het maar niet op bed is... , denk ik 
dan meteen.  
 
Twee dagen later kwam een bewoner bij mij de kamer binnen. Zij wilde ons nogmaals 
bedanken voor het heerlijke paasontbijt. En of zij het niet erg vond, dat het 2,50 euro kostte, 
vroeg ik. ,,Nee hoor, iedereen bepaalt toch zelf waar hij of zij zijn geld aan uitgeeft’’, sprak zij 
stellig. Ja, dacht ik, zoals vroeger toen iedereen zijn eigen keuzes maakte. En of wij het nog 
een keer zouden kunnen doen, vroeg zij bij het verlaten van de kamer. Nou ja, Pasen is net 
voorbij, maar Pinksteren ligt al op de loer... 
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