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Dit is het SART Nieuwsbulletin 30, 3e jaargang.
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.

Echter: 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

Beste mensen,
Hierbij de SART-nieuwsbrief, met ook nu weer
veel wetenswaardigheden en nieuwtjes.
Ik wens u veel leesplezier toe.
En heeft u ideeën of wensen die u graag in vervulling ziet gaan, deponeer ze dan in de ideeënbus op de begane grond van het Missiehuis.
www.sart.nu

___________________________________________

- Op dinsdag 12 april jl. is er weer een personeelsbijeenkomst geweest. In een informatieve bijeenkomst zijn er allerlei onderwerpen besproken.
Vanuit de leden van de SART is de vraag gesteld of
er een soort smoelenboek kan komen van medewerkers. In het kader van privacy hebben de aanwezige medewerkers aangegeven hier geen moeite
mee te hebben. Binnenkort gaan we bekijken of
we hier iets leuks van kunnen maken.
Ook is de wens uitgesproken om het fietsenplan
nieuw leven in te
blazen. Aangezien
dit financiële consequenties heeft voor
de organisatie én de
medewerkers, gaan
we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Aan het einde van de bijeenkomst hebben we informeel en op gezellige wijze afscheid genomen
van Francis Langermans, die met pensioen is gegaan.
- Door het vertrek van de gastvrouwen, per 1 mei
Francis Langermans en per 1 juni Ans Kleindop,
hebben we de werving- en selectiegesprekken voor
een nieuwe gastvrouw/-heer weer opgestart. Dat
heeft geresulteerd in de aanname van twee
nieuwe collega’s, namelijk Anneke Remie en Rita
van den Meijdenberg.

Corona
Gelukkig hebben we de Corona wat achter ons gelaten. In de afgelopen weken is
er niemand meer ziek geweest. Dat geeft ook weer
een bepaalde rust in de organisatie.

Wat de toekomst ons gaat brengen, is op dit
moment nog “koffiedik kijken”. Alle maatregelen in huis zijn inmiddels losgelaten.

Anneke Remie

Rita van den Meijdenberg

- Van Francis Langermans ontvingen we het volgende bericht:
Beste allemaal,
Graag wil ik jullie bedanken voor het geweldige afscheid dat ik van jullie heb gekregen bij mijn pensioen. Hartelijk dank voor de mooie woorden en de
leuke attenties. Het was geweldig.
Groetjes Francis

- Deze maand zal het opgebouwde vakantiegeld aan
de medewerkers worden uitbetaald.
- In april hebben we in het missiehuis twee nieuwe
bewoners mogen verwelkomen, namelijk zuster
Carla Wessels en zuster Jeanne Kemmeren, beide
Medische Missiezusters.
We wensen beide zusters een fijn nieuw thuis toe
hier in Teteringen.
- Pater Wim Giessen (SVD) is verhuist naar de verpleegafdeling van Park Zuiderhout.
We wensen hem alle goeds toe en hopen hem nog
vaak in het Missiehuis te zien.
- Op 17 mei is pater Theo van der Leest (SVD) op 92
jarige leeftijd overleden.
We wensen zijn medebroeders en familie veel
sterkte toe met dit verlies.
- Op 9 mei heeft er na lange tijd weer een vergadering plaatsgevonden met de Participantenraad en
het bestuur van de SART. Onderwerpen die onder
meer ter sprake zijn gekomen, zijn bijdragen in
leegstand, lid SART bij opname in verpleegvoorziening, financiën eerste kwartaal 2022, jaarverslag
SART 2021, evaluatiegesprek met betrekking tot de
huurovereenkomst.
Aansluitend kwam Juna Verheij, teamleider en
wijkverpleegkundige van Park Zuiderhout, uitleg
geven over indicatiestellingen en het zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen.
Uw Overste of contactpersoon van de congregatie
kan u meer vertellen over de besproken onderwerpen.
- Onlangs heeft de SART van de belastingdienst de
ANBI-status ontvangen. Dit betekent dat onze organisatie bijdraagt aan het algemeen nut.

We hebben de status gekregen omdat we een organisatie zijn met een kerkelijke levensbeschouwing.
Door deze status zijn giften aan SART aftrekbaar bij
het invullen van het belastingformulier, mits het
totaal van giften boven de drempel uitkomt.
- Onlangs heeft er een mooi artikel in de Volkskrant
gestaan over wat religieuzen van de SART doorgemaakt hebben na hun terugkeer uit de Missie in
Nederland. Wanneer u wilt, kunt het hier nog eens
nalezen: https://bit.ly/3wnbwMo.

Foto uit het artikel: “Bidden voor het eten”.

_______________________________________

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 10
juni aanstaande aanleveren.
Arno Heesters
Directeur SART
___________________________________________

Het postadres van de SART-organisatie is gewijzigd in
Postbus 5721, 4801 EC Breda.
Het bezoekadres blijft
Arnold Janssenlaan 44 4847 DK Teteringen.

