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Op het moment van schrijven is het killetjes buiten met vooral een koude
wind. Maar binnen snort de kachel er lustig op los. Een groepje
deelnemers zit gezellig bij het vuur en is samen bezig een puzzel op te
lossen, een glaasje appelsap binnen handbereik. Bij de tafel zijn een paar
mensen aan het sjoelen en op de achtergrond hoor je muziek van de cdspeler: “Twee reebruine ogen, die keken de jager aan….” Iemand zit de
krant te lezen en in de keuken ruikt het heerlijk naar rode kool. Buiten passeert een eenzame
wandelaar en verdwijnt over het zandpad geleidelijk aan uit het zicht.
Zo verkeerd hoeft dit jaargetijde helemaal niet te zijn!

Veranderingen in de financiering van de zorg en ontwikkelingen WMO
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe
regelingen. Deze nieuwe regelingen sluiten volgens de overheid beter aan bij de huidige
zorgbehoeften van mensen. Het blijft nog steeds moeilijk om precies te doorgronden wat er
gaat gebeuren, omdat iedere gemeente zelf kan bepalen hoe de zorg wordt geregeld. In
ieder geval is duidelijk dat begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ over gaan naar de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de gemeentes een goede start te laten maken
is voor iedereen (dus ook de deelnemers van ’t Hamel) een overgangsregeling. Het maakt
hierbij niet uit of financiering plaatsvindt middels PGB of
Zorg in Natura.
Wat hierbij met name voor komend jaar heel belangrijk is:
alle deelnemers van ’t Hamel houden in 2015 hun plek!
De overgangsregeling houdt het volgende in: Het kan zijn
dat de AWBZ-indicatie doorloopt tot in of na 2015. Als dit
zo is, blijft uiterlijk tot 31 december 2015 het recht op de
geïndiceerde zorg van kracht. In de loop van 2015 zorgt de
gemeente voor een aanvraag tot herindicatie. Op 1 januari
2016 vervallen op grond van de wet alle huidige indicaties
voor dagbesteding.
Deze overgangsregeling geeft gemeenten de tijd zorgvuldig te kijken welke ondersteuning u
nodig heeft na afloop van uw huidige indicatie. Tot die tijd zijn uw rechten beschermd door
de overgangsregeling.
Voor mensen met PGB geldt een wijziging met betrekking tot de betaling. De meeste
mensen ontvangen op dit moment hun PGB van het zorgkantoor op hun eigen bankrekening.
Dat gaat in 2015 veranderen. Het PGB wordt in 2015 niet meer overgemaakt naar de eigen
bankrekening van de zorgvrager, maar naar de SVB. De SVB betaalt dan de zorgverleners in
opdracht van de zorgvrager. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd. De zorgvrager krijgt dan

wel zelf de rekening van de zorgverlener, stuurt die door naar de SVB en die doet vervolgens
de betaling. Positief is in elk geval dat de meeste gemeentes wel blijven werken met een
PGB.

Klanttevredenheidsonderzoek
Ook dit jaar hielden we weer een tevredenheidsonderzoek onder onze deelnemers. Dit is
een jaarlijks terugkerende verplichting vanuit het keurmerk waaronder wij vallen. Wel weer
een beetje spannend iedere keer. U geeft ons en onze medewerkers een oordeel over hoe u
de zorg op ’t Hamel ervaart. We proberen met elkaar
alles zo goed mogelijk te doen en hebben zelf wel
het idee dat mensen het naar hun zin hebben, maar
is dat gevoel ook terecht?
Welnu, we zijn inderdaad tot de conclusie gekomen
dat u tevreden tot zeer tevreden bent over ons
werk. Van de huidige 15 deelnemers hebben 13 mensen het vragenformulier teruggestuurd,
een percentage van 87%. Voor de begeleiding op de zorgboerderij geeft u ons cijfers tussen
7 en 10, met een gemiddelde van 8,7! De activiteiten die we zo door de dag met u doen
krijgen een gemiddeld cijfer van 8,2. We zijn erg verheugd met deze erkenning en zullen ons
best doen op deze weg door te gaan.
Een greep uit de opmerkingen: zorgzaam en persoonlijk, ben blij dat jullie bestaan, ga iedere
keer met plezier naar Wijhe, ben zeer tevreden (meerdere keren ingevuld), jammer dat het
drukker is, ik wil wel wat meer gym, vaker naar buiten gaan, komt ten goede aan zowel
deelnemer als partner!

Bijzondere dagen
Op vrijdag 3 oktober vond op ’t Hamel een cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) plaats. Naast
een aantal mensen van andere organisaties, deden vanuit hier Jessica, Gerni, Marian,
Gerard, Ans en Jan hieraan deel. Zodoende zijn er iedere dag minstens 2 personen aanwezig
die goed op de hoogte zijn van Eerste Hulpverlening en brandbestrijding. We hopen het
nooit nodig te hebben, maar je weet maar nooit….
Het jaar loopt bijna ten einde en brengt weer enkele feestdagen met zich mee. Kerstmis valt
dit jaar op donderdag en vrijdag. Beide dagen is de zorgboerderij gesloten. Dit geldt ook voor
Nieuwjaarsdag, donderdag 1 januari. Daarentegen zijn we vrijdag 2 januari weer gewoon
geopend. Wanneer er mensen zijn die hun vrije dag op een andere dag willen inhalen,
kunnen ze dat overleggen met Ans.

D’r is ’n tied van komm’n en ’n tied van goan
Ook de afgelopen periode kenmerkt zich door veranderingen in de bezetting op ’t Hamel. Op
de eerste plaats melden we het overlijden van Henk Woerts, enkele weken voor zijn 88 e
verjaardag. Een kleine 2 maanden daarvoor had Henk ’t Hamel al moeten verlaten en was hij
opgenomen in het Sint Jozef Verpleeghuis in Deventer. Hij heeft 5 jaar lang gebruik gemaakt
van de dagverzorging bij ons en, ondanks zijn problemen, bleef hij positief en stond hij
bekend om zijn grapjes en anderen voor de gek houden. Ook was hij een echte ambassadeur
voor ons, want overal verkondigde hij dat hij het zo naar zijn zin had op ’t Hamel.
Ook overleden is Antoon Freriks. Hij is hier ongeveer 2 jaar geweest en had het duidelijk heel
erg naar zijn zin. Steeds weer benoemde hij de mooie plek die ’t Hamel was. Het toeval
bracht Antoon hier samen met een paar oud-schoolgenoten en samen hadden ze vaak veel
plezier. Eind oktober werd hij elders opgenomen en een maand later overleed hij. We
wensen de families Woerts en Freriks veel sterkte.
Vertrokken in de afgelopen periode is Dick. Dick is
ongeveer een half jaar bij ons geweest en heeft nu
begeleiding aan huis. Nog een beetje nieuw op de
zorgboerderij is Corry uit Broekland. Zij komt hier 2
dagen per week en heeft haar plekje al helemaal
gevonden; ook brengt ze veel gezelligheid mee.
Helemaal nieuw is Riek uit Wijhe; zij is nog volop
aan het wennen.We hopen dat beiden een fijne
tijd mogen beleven op ’t Hamel.
Ook wat betreft de medewerkers is er het een en
ander veranderd. Stagiaire Danique zet haar stage
elders voort. Niet alleen wij, maar ook de ezels
missen haar, want in haar pauze ging ze hen vaak
vertroetelen. In haar plaats komt nu op maandag
Jorne Schomaker. Jorne is 2e jaars SPH en studeert
in Zwolle op Hogeschool Windesheim.
Verder gaat Inge rond de feestdagen verhuizen naar Olst. Dit betekent dat ze dan niet meer
iedere 14 dagen op de fiets naar ’t Hamel gaat komen om voor ons te koken. Inge, bij deze
onze hartelijke dank voor al die keren dat je zo lekker voor ons gekookt hebt. In haar plaats
komt nu af en toe Mieny Tuten een maaltijd koken. Mieny is de oprichtster van de winkel bij
Zuivelboerderij De Knapenvelder in de buurt van Raalte en bovendien ook nog de moeder
van onze medewerkster Gerni Strijdveen. Ook nieuw is op de woensdagochtend Nel
Nieuwenhuis als vrijwilligster. Nel is de weduwe van onze oud-deelnemer Wim en als
zodanig al jaren bekend met ’t Hamel. Nel is heel creatief en zo af en toe doet ze dan ook
een creatieve activiteit met enkele deelnemers.

Nieuws van het erf
Ook op het erf is weer het nodige werk verricht. Nadat namelijk bleek dat de schapen leden
aan een wormbesmetting, werd het noodzakelijk om ze vaker in een schone wei te kunnen
zetten. Hiertoe is, dankzij hard werken van Gerrit en Egbert, van de boomgaard een wei
gemaakt en een deel van het grote stuk land voor het huis afgerasterd tot 2 nieuwe weitjes.
Bovendien is er een schuurtje gemaakt, waarin de schapen vanuit alle drie de nieuwe weitjes
een schuilplek kunnen vinden.
In en bij de kapschuur is door Peter voor goede verlichting gezorgd. In het donker floept er
vanzelf licht aan als er iemand op het erf komt. Handig en ook wel zo veilig. Ook hoeft er niet
langer in het donker hout te worden gehaald en zijn op zolder de hooibalen dankzij de
verlichting beter te vinden. Overigens zit onze kat Annegien graag op zolder bovenop die
hooibalen. En het valt op dat ze de laatste tijd aardig aankomt. We vermoeden dat het daar
een soort Luilekkerland voor haar is en dat ze de muizen geen schijn van kans geeft…
Loes is een tijd uit de running geweest door lichamelijke problemen, maar haar werk in de
moestuin is door Johan uitstekend overgenomen. Ja ja, ga er maar aan staan. Johan is pas 85
jaar geworden en lichamelijk zo kwiek als een hoentje.

Sallandse boerenwijsheid

“Geld is mar vrèmd spöl: a’j ’t bewaart he’j d’r
niks an en a’j ’t uutgeeft dan bi’j ’t kwiet”
Geld is een vreemd goedje: wanneer je het
bewaart heb je er niets aan en wanneer je het
uitgeeft ben je het kwijt.

Tot de volgende keer,
Ans Rijpkema en Jan Nijboer

