KSW Het Gebouw – week 47 – 22 t/m 28 november 2021
Praktische informatie

Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische informatie
over onze locaties inclusief alle
nieuwsbrieven.

Coronamaatregelen
In een persconferentie van
minister-president Rutte en
minister De Jonge legden zij
uit waarom op sommige
punten de coronamaatregelen
weer worden aangescherpt.
Het aantal besmettingen lijft
stijgen en steeds meer mensen
worden opgenomen in het
ziekenhuis. Het aantal
coronapatiënten op de IC’ s
loopt op. Het RIVM verwacht
deze winter dan ook een
piek.
Om ervoor te zorgen dat we
iedereen goede zorg kunnen
blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving
beschermen, heeft het kabinet

“Ik ben er toch”
Op 4 juni 2021 is mevrouw Klara Verboon op kamer 55 op het Gebouw
komen wonen, maar eigenlijk kunnen we stellen dat haar man Gerard is
mee verhuisd. Overigens is hij (en zijn zoons Edwin en Rogier) heel blij
met de keuze voor het Gebouw en dankbaar voor alle goede zorgen
door de zorgmedewerkers.
Gerard heeft altijd geleefd van de “misdaad”. Hij werkte namelijk in het
verzekeringsbedrijf, daar hield hij zich bezig met verzekeren van geld
(b.v. geldtransporten). Klara & Gerard hebben een gezamenlijke hobby,
namelijk dansen en muziek. Zij hebben menig dansvloer onveilig
gemaakt op festivals en optredens. Sinds Klara op het Gebouw woont,
gaan zij nog regelmatig ’s middag en ’s avonds met elkaar uit. Uiteraard
ziet zij er dan altijd tiptop uit.
Zoals ik al schreef is Gerard eigenlijk ook een beetje op het Gebouw
komen wonen. Hij is er immers iedere dag. Onder het motto “ik ben er
toch” heeft Gerard zich aangemeld bij het vrijwilligerslegioen van
Libertas.
Vrijwilligerswerk is een waardevolle aanvulling op de professionele zorg
en welzijn van de bewoners. De motivatie voor vrijwilligerswerk verschilt
per persoon: iets voor een ander doen, een zinvolle dag invulling geven
etc.
Gerard is als vrijwilliger inzetbaar op alle huisjes van het Gebouw. Hij
heeft geen vaste dagen en tijden, maar als hij er is draagt hij graag zijn
steentje bij. Wist u overigens dat de uitdrukking “een steentje bijdragen”
uit de Middeleeuwen komt. In die tijd werden kerken en kathedralen
gebouwd met behulp van giften van de burgers en edelen. Die giften
waren in geld of in natura, maar het minste wat men kon doen was zelf
letterlijk een steentje bijdragen.
Als het even niet uitkomt mag hij ook Nee zeggen. Hij houdt van een
dolletje met de bewoners en wil zijn vrijwilligerswerk serieus maar met
een glimlach doen. Hierbij kunnen wij denken aan:
• Lekker naar buiten met een bewoner om te wandelen
• Lekker op ons mooie buitenterras in het zonnetje zitten
• Gezellig een kopje koffie met een krantje lezen
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extra maatregelen genomen
om de snelle verspreiding van
het coronavirus af te remmen.
Daarbij wil het kabinet de
samenleving zo veel mogelijk
en zo veilig mogelijk open
houden.
Zo draagt men weer een
mondkapje en is de 1,5 meter
afstand weer van kracht.
Bezoek is welkom
Bezoek is welkom op het
appartement van de bewoner
met inachtneming van de 1,5
meter afstand en een
maximum van 2 bezoekers per
bewoner per keer. Helaas is
het niet mogelijk bezoek op de
huiskamers PG te ontvangen.
Onze locatie is een omgeving
waar veel kwetsbare ouderen
wonen, daarom is het nog
steeds heel belangrijk dat
iedereen zich aan de
basisregels houdt, ook als u
gevaccineerd bent:
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in
de elleboog.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter
afstand.
• Bij klachten: blijf thuis
en laat u testen bij de
GGD.
• Draag een mondkapje.
• 2 bezoekers per
bewoner per keer.
Wanneer u op bezoek bent
geweest en daarna positief
getest of als u met een positief
getest persoon in aanraking
bent geweest, meld dit aan het
zorgteam. Zij kunnen dan
passende maatregelen nemen.

•
•

Gewoon een praatje maken
Gerard heeft al laten zien dat heel goed kan sjoelen (dus een
spelletje doen)

Hij wil graag de bewoners van
het Gebouw helpen om hun dag
zinvol en met een glimlach door
te komen. De bewoners en
zorgmedewerkers van het
Gebouw zijn blij me deze
vrijwillige aanwinst!
Groetjes George
BELANGRIJK BERICHT OVER CIRCUS MILOCO!
Op zondag 28 november gaan wij met alle bewoners van het Gebouw
naar de circusvoorstelling van Miloco in de sporthal aan het
Bonaireplein!
Helaas zijn wij ingehaald door de realiteit en strooit Corona opnieuw
zand in onze raderen. Om de veiligheid voor de bewoners te waarborgen
gelden dan ook de onderstaande maatregelen:
• Per bewoner mag er familie mee naar het circus. Wij verzoeken u
vriendelijk niet met te veel mensen te komen. Hierbij gaan wij uit
van uw gezonde verstand. Onze voorkeur gaat uit naar één
familielid per bewoner.
• Er mogen (kleine) kinderen met de familie mee.
• In de sporthal geldt voor alle familieleden en zorgmedewerkers
een mondkapjes plicht.
• De stoelen in de sporthal staan zo ingedeeld dat de 1,5 meter
tussen de families is gewaarborgd.
• Wij verzoeken u 1,5 meter afstand te houden tot de andere
bewoners.
• I.v.m. de indeling van de zaal en het aantal stoelen verzoeken
wij u zich z.s.m. aan te melden voor het circus. Dit kan bij mijn
collega Denise Oudshoorn. Haar mailadres is
d.oudshoorn@libertasleiden.nl.
• Bij klachten blijft u thuis en zorgt u eventueel voor vervanging.
Graag even afmelden als u niet komt.
Als de actualiteit om aanpassingen van bovenstaande maatregelen
vraagt, zullen wij deze mogelijk moeten bijstellen. Wij geven dit dan
uiteraard zo snel mogelijk aan u door.
In de sporthal komt een groot scherm te staan met circusattributen. De
kinderen komen uit dit scherm tevoorschijn. De volgende acts staan op
het programma:
• Luchtwerkshow met tissues & doeken
• Een acrobatiek act
• Eén wielfiets act
• Hoepel act
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Contact

Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122

Teammanager

Petra van Velzen
p.vanvelzen@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundige

Daryl Willemstein
d.willemstein@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Ellen van der Weerd

e.vanderweerd@libertasleiden.nl

06-22166345

Cliëntenraad

Marian Hoeber
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168

Klantenservice@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris

Annemarieke Hoogland
06-23666112
a.hoogland@libertasleiden.nl

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden

vriendenvan@libertasleiden.nl
--------------------------

Colofon

Redactie:
Ellen Verhoeven
Managementassistent
e.verhoeven@libertasleiden.nl

•
•
•

Diabolo act
Jongleren act
Koorddans act

Kortom, een gevarieerd programma met voor elk wat wils. De kinderen
hebben er onwijs veel zin in, zeker omdat het voor de ouderen is. De
show duurt +/- 45 minuten. De bewoners kunnen om 13:15 uur de zaal
in, zodat er om 13:30 uur met de voorstellig gestart kan worden. Om
binnen te komen is er geen QR-code scan nodig.
Wij hopen op uw begrip en zien uw aanmelding graag tegemoet!
Met vriendelijke groet,
George Lubeck

NB: de deur naar de ingang van het circus zit aan het schoolplein
tegenover het Gebouw

Clienttevredenheidsonderzoek (CTO)

Libertas Leiden, locatie KSW Het Gebouw doet ook dit jaar weer
onderzoek naar de ervaring van bewoners met onze zorg- en
dienstverlening.
Onze medewerkers proberen het de bewoners zoveel mogelijk naar hun
zin te maken. Daarom is het goed om te weten wat de bewoners en/of
vertegenwoordigers van bewoners vinden van de zorg- en dienstverlening die zij krijgen. Deze feedback is voor Libertas Leiden van groot
belang om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te kunnen
verbeteren.
Voor dit onderzoek gebruiken wij een korte vragenlijst bestaande uit een
aantal stellingen over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Het
invullen hiervan duurt dan ook maximaal 5 tot 10 minuten. De resultaten
van dit onderzoek leiden tot verbeteracties. Dit onderzoek is anoniem,
dus de resultaten zijn niet herleidbaar naar bewoners of vertegenwoordigers. Libertas Leiden hecht heel veel belang aan dit onderzoek en
hoopt dan ook op veel deelnemers.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

