Samenwerkende Religieuzen Teteringen
Nieuwsbulletin SART - nr. 21
07-06-2021
Dit is het SART Nieuwsbulletin 21, 2e jaargang.
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.

overheidsbeleid hierin volgen en opnieuw bekijken
of we de maatregelen verder kunnen gaan versoepelen.
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, op
1,5 meter afstand blijven
en een mondkapje dragen. Ook zijn de bezoekers welkom in de algemene ruimten.

Beste mensen,
We hebben een natte meimaand achter de rug.
Daarin ook allerlei ontwikkelingen binnen de SART.
Groeizaam weer en groeizame ontwikkelingen! In
deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Ik wens u
veel leesplezier toe.
En: heeft u onze nieuwe website al bezocht?
www.sart.nu

___________________________________________

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.
Voor de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers
geldt nog steeds de verplichting om een mondkapje
te dragen in huis. Maandelijks zullen we het landelijk

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
- De SART wil voor haar leden graag een aantal activiteiten gaan uitvoeren die passen bij de leefstijl en
interesses. De dames van de afdeling Welzijn en
Ondersteuning zijn bezig
om een inventarisatie uit
te voeren onder alle leden. Dus geef aan hen
duidelijk aan waar uw talenten en interesses liggen en wat u graag zou
willen doen. U kunt denken aan activiteiten die
horen bij religie en spiritualiteit, maar ook aan allerlei ontspannende activiteiten in een kleine groep
of voor alle leden.
Nadat de inventarisatie uitgevoerd is, gaan we het
programma verder uitwerken.

- Op 18 mei heeft de vergadering plaats gevonden
van de participantenraad samen met de directie en
het hoofd administratie. Er is gesproken over de financiële cijfers 2020 en de begroting 2021.
Uw contactpersoon in de participantenraad kan u
daar desgewenst meer over vertellen.
- De commissie Spiritualiteit en Religiositeit heeft
haar naam gewijzigd in Commissie Spiritualiteit.
- Arno Heesters is van 10 juni
t/m 27 juni met vakantie. De
zaken worden dan waargenomen door Wybe Adriaansen,
Anja Blewanus en Michel van
Duuren.
- Op 6 juli aanstaande om 19.00 uur is een medewerkersbijeenkomst gepland in de eetzaal van het
Missiehuis. De medewerkers worden dan bijgepraat met betrekking tot ontwikkelingen binnen de
organisatie, komst vertrouwenspersoon en nieuwe
werkafspraken.
- In de komende weken wordt de derde etage van
het Missiehuis verder leeggeruimd. Michel van
Duuren zal dit coördineren. Per 1-8-2021 moeten
de ruimten in de lange gang leeggeruimd zijn. Deze
worden dan overgedragen aan Park Zuiderhout.
- Op 28 mei was de laatste werkdag van Ria Franken,
mantelzorger bij de Missionarissen van Scheut.
Ze is gaan genieten van
haar welverdiende pensioen. Fien Darricarerre
neemt de werkzaamheden van Ria over.
We bedanken Ria voor
haar jarenlange inzet
voor de leden van de
congregaties en wensen
haar alle goeds toe voor de toekomst.
- In goed overleg met de Provinciaal SVD, pater Avin
Kunnekkadan, en de overste Heilig Harten (SSCC),
pater Jan Wouters, is besloten dat Alex Aarts en
Ine Verhoeven hun dienstverband beëindigen bij
de SART en per 1 juni 2021 in dienst treden van de
SVD. Dit is vooral gedaan om praktische redenen;
Alex en Ine voeren alleen nog werkzaamheden uit
voor de SVD en Alex ook voor de Heilig Harten. Dit
zelfde geldt voor de medewerkers in Nuland die bij
de zusters Heilige Harten Nederland werken en
waar de SART ook het werkgeverschap voor uitvoerde. Dit zijn Bernice Brouwer, Riekie van
Heesch en Diny Kosters. De SVD gaat ook voor deze
groep medewerkers het werkgeverschap uitvoeren. We bedanken al deze medewerkers voor hun
inzet voor de SART en wensen ze alle goeds toe
voor de toekomst.

- De Sart heeft een extern vertrouwenspersoon aangenomen. Het is Ima van de Westeringh, die zichzelf onderstaand zal voorstellen.
________________________________________

Even voorstellen:
Ima van de Westeringh
Mijn naam is Ima van de Westeringh en per 1 juni
2021 ben ik de externe vertrouwenspersoon van de
SART. Ik ben 53 jaar en woon, samen met mijn man
en drie kinderen, in Oosterhout.
Na de middelbare school
ben ik gestart in het bedrijfsleven waar ik in verschillende administratieve functies heb gewerkt. Omdat ik hierin de
aandacht en zorg voor de
individuele mens miste,
besloot ik me te gaan
omscholen richting de sociale sector. Inmiddels werk
ik hierin alweer ruim 20 jaren. Begonnen in de psychiatrie en sinds 2012 werk ik in mijn eigen praktijk
als psychosociaal therapeut, coach en maatschappelijk werker. Daarnaast heb ik een aantal jaren als vrijwilliger gewerkt bij Slachtofferhulp Nederland.
Sinds 2017 ben ik ook gediplomeerd vertrouwenspersoon. Mijn drijfveer om externe vertrouwenspersoon te worden, ligt in het verlengde van het werk
dat ik doe in mijn praktijk. Opvangen, het bieden van
een luisterend oor, ruimte geven voor het verhaal en
emoties, meedenken, begeleiden, zorg dragen voor
vertrouwelijkheid en aandacht voor eigen regie. Als
vertrouwenspersoon toegespitst op ongewenste
omgangsvormen en integriteit. Fijn om vanuit kennis
en ervaring een bijdrage te mogen leveren aan een
(werk)omgeving waarbij het doel is dat iedereen zich
prettig en veilig voelt!
Nieuwsgierig geworden naar wat een vertrouwenspersoon kan betekenen? Er is een beleid opgesteld
waarin voor iedereen duidelijk wordt wat mijn rol als
externe vertrouwenspersoon binnen SART inhoudt.
Voor twijfels, vragen, adviezen, vermoedens en meldingen rondom ongewenste omgangsvormen en integriteit kun je bij mij terecht.
Hartelijke groet,
Ima van de Westeringh
Mail: ivdwesteringh@gmail.com
Mobiel: 06 10677592
___________________________________________

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 30
juni aanstaande aanleveren.
Met een hartelijke groet,
Arno Heesters,
Directeur SART
___________________________________________

___________________________________________

www.sart.nu

