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Dit is het SART Nieuwsbulletin 29, 3e jaargang.
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.

Corona
Vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de overheid
de maatregelen weer wat versoepeld had en wij
hier in huis daar ook volgzaam in waren. Helaas
bleken in de afgelopen weken heel wat leden
van de Sart en medewerkers besmet met het
Coronavirus. Op het moment van dit schrijven
verblijven er 7 leden van de SART op hun kamer
in quarantaine. De meesten gelukkig niet zo ziek
maar een enkeling heeft het flink te pakken. Dit
vraagt voor onze medewerkers ook extra inspanningen. Complimenten voor de wijze
waarop ze dat voor en met elkaar oppakken.
We wensen alle zieken langs deze weg veel beterschap en sterkte toe.
De maatregelen in huis zien er als volgt uit;

Beste mensen,

Spring is in the air!

Na een lange niet zo koude winter, hunkeren we
weer naar wat zonnestralen en warmte. De
bloemen ontluiken uit hun winterslaap, de vogels fluiten en ook wij gaan evenals de lammetjes weer wei, heide en bossen in. Geniet daarvan!
Hierbij de SART-nieuwsbrief, met ook nu weer
veel wetenswaardigheden en nieuwtjes.
Ik wens u veel leesplezier toe.
www.sart.nu

-

-

Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers
moeten verplicht een mondkapje dragen en
bij binnenkomst hun handen goed wassen.
- Leden die in quarantaine
zitten krijgen hun verzorging
op de kamer. De duur van de
Quarantaine geldt 5 dagen
vanaf de dag van ziek worden.
Er mogen 2 bezoekers per bewoner komen,
mits ze geen griepverschijnselen hebben.
Wanneer u rondloopt in de gebouwen van
Park Zuiderhout, dus geen SART-gebouw,
volg dan s.v.p. de strikte aanwijzingen en de
richtlijnen op die men daar hanteert.
Blijf alert en voelt u zich grieperig meldt het
dan als SART-lid bij de
mantelzorgers van de
afdeling Welzijn en Ondersteuning en als
SART-medewerker bij je
leidinggevende.

_________________________________________
___________________________________________

Ontwikkelingen binnen de organisatie
- Het postadres van de SART organisatie is gewijzigd in Postbus
5721, 4801 EC Breda. Het bezoekadres blijft Arnold Janssenlaan 44 4847 DK Teteringen
Uw persoonlijk postadres blijft ongewijzigd.
- Op dinsdag 12 april aanstaande is om 19.30
uur de volgende personeelsbijeenkomst gepland. Alle medewerkers ontvangen hiervoor
in de komende week een persoonlijke uitnodiging. Het doorgaan van deze bijeenkomst is
wel afhankelijk van het aantal Corona besmettingen in huis en bij onze medewerkers. Bij
deze personeelsbijeenkomst zal ook de vertrouwenspersoon, Ima van de Westeringh, en
een afvaardiging van het bestuur aanwezig
zijn.
Francis Langermans, die met pensioen gaat, zal
tijdens deze personeelsbijeenkomst afscheid
nemen van haar collega’s.
- Op 13 april aanstaande van 10.45 tot 11.45 uur
zal Francis Langermans in de
eetzaal van het missiehuis afscheid nemen van de leden
van de SART en de organisatie. Ook haar dochter, kleindochter en schoonzoon zijn
hiervoor uitgenodigd.
- De werving- en selectiegesprekken voor een
nieuwe gastvrouw/-heer zijn inmiddels in volle
gang. We hopen snel een nieuwe medewerker
te kunnen presenteren.
- Per 1 mei a.s. zal Anja Blewanus onze organisatie verlaten. We bedanken Anja hartelijk voor
haar jarenlange inzet en wensen haar alle
goeds toe voor de toekomst.
- In het Missiehuis zullen alle liggende raamdorpels van de bewonerskamers opnieuw geschilderd worden. Ook de eetzaal en de

koffiekamer zullen opnieuw een schilderbeurt
krijgen. Tevens zullen de vloeren opnieuw behandeld worden.
- Regelmatig komen er ideeën en wensen binnen. Om dit te stimuleren zal er in de hal van
het missiehuis bij het prikbord een ideeënwensen bus gehangen worden voor alle leden
van de SART, de medewerkers, vrijwilligers en
bezoekers. We hopen op veel respons!
- Komend weekend, van zaterdag op zondag
wordt om 2.00 uur de klok weer verzet! Het is
voorjaar dus we gaan een uurtje vooruit.

_______________________________________

Vertrouwenspersoon SART
voor medewerkers en vrijwilligers:
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, kunt u
deze aanleveren bij ondergetekende.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. vóór 1
mei aanstaande aanleveren. De volgende
nieuwsbrief zal, in verband met mijn vakantie
van 14 april t/m 29 april, in de eerste helft van
mei verschijnen.
Arno Heesters
Directeur SART
___________________________________________
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