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Dit is het SART Nieuwsbulletin 18, 2e jaargang.
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.

Corona
Binnen de SART proberen we zo
“normaal” mogelijk samen te leven en te werken. Het is en blijft
echter maatwerk en anticiperen
op de dagelijkse ontwikkelingen.
De mantelzorgmedewerkers hebben in de afgelopen
weken veel inspanningen verricht om de vaccinaties
geregeld te krijgen. Een aantal van u is al gevaccineerd. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de overige bewoners hier in huis gevaccineerd worden.
Dat scheelt u een lange reis, alhoewel dat soms ook
een welkom uitje kan zijn.

Beste mensen
Spring is in the air!
Je voelt het aan alles: de lente komt
eraan. De dagen beginnen te lengen, de
zonnestralen zijn al
wat warmer. De krokussen en hyacinten
beginnen oogluikend hun pracht en
praal te tonen en we willen met zijn allen weer naar
buiten!
Ook binnen de SART borrelen er weer allerlei nieuwe
dingen op. In deze nieuwsbrief een impressie.
Ik wens u veel leesplezier toe!

Alle eerder genomen maatregelen blijven nog van
kracht.
Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers dragen
in huis nog steeds verplicht een mondkapje.
De Coronamaatregelen betreffende het gebruik van
de kapel door religieuzen en niet-religieuzen, worden door Park Zuiderhout vastgesteld.
Bezoekers zijn binnen de
SART nog steeds welkom,
mits niet meer dan 2 bezoekers per bewoner, deze bezoekers geen griepverschijnselen hebben en op 1,5 meter afstand blijven. Ook zijn
de bezoekers welkom in de algemene ruimten.
Ik wil u ook vragen of u zich strikt aan de regels van
Park Zuiderhout wilt houden wanneer u daar door
het gebouw loopt. Deze regels staan duidelijk aangegeven voordat u het gebouw betreedt.
Tot slot: blijf alert, was uw handen goed en ontsmet
ze met alcohol. Dan blijven wíj de vinger voor U aan
de pols houden.
_________________________________________

Ontwikkelingen binnen de organisatie

___________________________________________

- In de afgelopen weken hebben de gesprekken
plaatsgevonden met vrijwilligers die zich hebben
aangemeld bij de SART. Elf in totaal. Daar zijn we
erg blij mee. Het waren al met al leuke oriënterende gesprekken, die in het teken stonden van

kennismaken. Met al deze vrijwilligers is afgesproken dat we ze in de maand maart vanwege de Coronamaatregelen nog niet gaan inzetten. Hopelijk
mag dat vanaf april weer. Daar was alle begrip
voor.
De mensen die zich hebben aangemeld, wilden
vooral de
volgende
taken uitvoeren:
wandelen
met bewoners, praatje maken, organiseren van en begeleiden bij activiteiten, helpen bij het koffie en thee
schenken of helpen in de eetzaal, klusjes uitvoeren,
mee naar het ziekenhuis of huisarts, bewoners begeleiden bij bezoek aan familie.
De komende weken gaan we daar samen met de
mantelzorgmedewerkers een planning voor maken, zodat er verdeeld over de week ook regelmatig iemand aanwezig is. We hopen in april dan de
vrijwilligers hier in huis uit te kunnen nodigen en
nader aan u voor te stellen.
- De mantelzorgmedewerkers waren tot op heden
vertegenwoordigd in de dienst Zorg en Welzijn.
Omdat we vanuit
de SART vinden
dat de nadruk niet
op de zorg ligt
(want dat doet
park Zuiderhout),
maar veel meer
op welzijn, willen
we de term gaan
veranderen in afdeling Welzijn en Ondersteuning.
Ook de functiebenaming gaat wijzigen: van mantelzorger in mantelzorger/contactpersoon religieuzen.
In 2021 gaan de dames van Welzijn en Ondersteuning samen met de bewoners een activiteitenplan
opstellen, waarbij er maandelijks een aantal activiteiten georganiseerd gaan worden die aansluiten
bij de wensen en ideeën van de leden van de SART.
- In verband met de overplaatsing van Fien Darricarrere naar de paters Scheutisten, hebben we een
aantal kandidaten op gesprek gehad. Uiteindelijk is
besloten om per 1 april aanstaande (geen grap) Angelique van Strien , huidige medewerker gastvrouw
in de eetzaal, een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor 20 uur per week. Rian de Jong zal 4 uur
per week extra gaan werken.
Door het vertrek van Angelique van Strien en Inge
Hogentoren, beide werkzaam als gastvrouw,

hebben we inmiddels een sollicitatieprocedure opgestart en drie nieuwe medewerkers geworven die
ieder 16 uur per week gaan werken. Dat zijn Corry
Wijnings-Luijken en Tamara Scholten-van Wijk.
Beide starten per 1 maart aanstaande.
Ans Kleindop start per 1 april start met haar werkzaamheden.
We wensen de dames veel succes toe in hun
nieuwe werkkring.

Tamara

Corry

Ans
- Op 2 maart hebben we samen met de collega’s op
gepaste afstand het 25 jarig jubileum van
Linda Filius gevierd.
Een leuke en gezellige bijeenkomst,
waarin Linda is toegesproken door collega’s en de directeur.
Een mooie mijlpaal
voor Linda, die na
25 jaar nog steeds
erg betrokken en
begaan is met de leden van de SART en
haar collega’s.
Linda, nogmaals van harte gefeliciteerd!
- Op de foto van Linda ziet u ook de nieuwe kledingstijl van de SART die vanaf 1 maart in gebruik is genomen.

- In maart start de werving en selectie voor de opvolging van de beleidsmedewerker SVD. Voor 1
april willen we deze procedure samen met de SVD
afgerond hebben.

- De missionarissen van de Scheut zijn in gesprek
met Park Zuiderhout om hun eetzaal terug te geven en hier de huur voor op te zeggen. Ze hebben
besloten om in hun huidige huiskamer te gaan eten
en recreëren.

- De nieuwe website van de SART is bijna klaar.
Teksten zijn klaar en foto’s zijn gemaakt.
Binnenkort zullen een aantal leden van de SART en
medewerkers de nieuwe website gaat bekijken.

- De zomertijd komt er weer aan! In het weekend
van 27 maart wordt van zaterdag op zondag de
klok een uur vooruit gezet.
Eventuele opmerkingen worden dan weer meegenomen. We hopen eind maart de website te lanceren. Hierbij alvast een eerste glimp.
- In het laatste overleg tussen de participantenraad,
bestuur en directie is een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde gekomen.
Het reglement participantenraad is in samenwerking met de KNR herzien en aangepast. Het bestuur
en de participantenraad hebben hiermee ingestemd. Uw overste of aanspreekpunt binnen de
congregatie kan u daar meer over vertellen. Tevens
is het vrijwilligersbeleid en de vrijwilligersgids van
de SART goedgekeurd.
- Op 6 april aanstaande staat de volgende vergadering van de participantenraad samen met de directie gepland.

__________________________________________

Tot slot
We proberen elke
maand een nieuwsbrief uit te brengen.
Wanneer u onderwerpen heeft die u graag wilt
plaatsen, dan kunt u deze aanleveren bij
ondergetekende. Kopij voor de volgende nieuwsbrief
s.v.p. vóór 29 maart aanstaande aanleveren.
Met een hartelijke groet,
Arno Heesters,
Directeur SART

