KSW Het Gebouw – week 32 t/m 34 – 8 t/m 28 augustus 2022
In verband met de
vakantieperiode ontvangt u
een nieuwsbrief voor de
komende 3 weken.
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische informatie.
Ook alle nieuwsbrieven van de
locaties Wonen met Zorg staan
wekelijks op onze site.

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

Teammanager
Petra van Velzen
p.vanvelzen@libertasleiden.nl

Op 15 augustus 2022 organiseert Libertas Leiden samen met de
Cliëntenraad van 16.00-17.00 uur een extra bewonersoverleg op Het
Gebouw. Tijdens dit overleg geven wij meer informatie over het radicaal
vernieuwend personeelsbeleid waarover u vorige week een brief heeft
ontvangen.

Locatieverpleegkundige
Daryl Willemstein
d.willemstein@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Ellen van der Weerd
e.vanderweerd@libertasleiden.nl

06-22166345

Coördinator palliatieve zorg
Maya Brouwer
06-57370289
m.brouwer@libertasleiden.nl

Cliëntenraad
De cliëntenraad biedt bewoners en hun
vertegenwoordigers de mogelijkheid
om mee te praten en mee te beslissen
over zaken die hen aangaan, over
zaken die belangrijk zijn voor de
cliënten. De cliëntenraad is uw stem in
de organisatie. De cliëntenraad komt
regelmatig bij elkaar en neemt ook deel
aan het bewonersoverleg. De raad adviseert het management over de
zorgverlening, en behartigt de belangen van cliënten op het gebied van
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Clientvertrouwenspersoon
Wet Zorg en Dwang
Jessica Goedhart
06-40976989 (ma, di of do)
j.goedhart@zorgstem.nl

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

wonen, welzijn en zorg in de woonzorgcentra en thuiszorg. Persoonlijke
klachten kan een cliëntenraad niet behandelen, hiervoor hebben wij een
klachtenprocedure.

Sjoelmiddag
Op 27 juli hadden we een gezellige sjoel-middag georganiseerd. Bijna
alle bewoners waren hierbij aanwezig. Onder het genot van een sapje
en vers fruit met slagroom werd er gestreden om een leuke prijs,
namelijk een heerlijke bodylotion. Deze werd gewonnen door een
bewoonster van huisje 2.

