24 december 2020

Nieuwsbrief Zorgboerderij ’t Hamel no. 36
De vorige nieuwsbrief was nog maar enkele uren de deur uit, of het was misse
boel. Hadden we net nog gemeld dat corona mooi aan onze deur voorbijging,
nu rammelde de enorm besmettelijke ziekte volop aan dezelfde deur en was
niet meer buiten te houden. Verderop hierover meer. Na enkele weken een
machteloos gevoel te hebben gehad, is de draad weer opgepakt. We gingen
door! Toen kwam december: wéér iemand besmet. En alle medewerkers
hadden nauw contact met hem gehad (veel persoonlijke hulp nodig) en
moesten dus volgens de RIVM-richtlijnen 10 dagen in quarantaine. Met 2 weekenden erbij betekende
dit dat we een week dicht moesten omdat er niemand meer over was om te werken. Deze week voor
kerst zijn we weer opgestart.

Coronatijd
Het was erg heftig. Woensdagavond 30 september ging de telefoon. Een dochter vertelde dat haar
moeder positief was getest op corona, besmet dus. Ze was die dag niet naar ’t Hamel gekomen
omdat ze niet in orde was. De beide dagen daarvoor was ze er wel en was er niets aan haar te
merken. Niet eerder dan dinsdagmiddag bij thuiskomst…. De vrijdag daarop overleed ze!
We gingen die avond onmiddellijk aan het bellen. Iedereen moest worden afgezegd, sowieso voor de
volgende dag maar in elk geval voor de rest van die week. Deelnemers, medewerkers, vrijwilligers,
taxi, enz. In de daaropvolgende dagen regen de besmettingen zich aaneen. De een na de ander die
op maandag en/of dinsdag op ’t Hamel was geweest kreeg corona. Wie de eerste is geweest weten
we niet. Wel dat er iemand meteen heel heftige verschijnselen kreeg, maar het kan ook via een
ander binnen zijn gekomen. In totaal zijn er 17 mensen besmet geweest en daarnaast zijn nog weer
een stuk of 8 familieleden van deelnemers besmet. In de periode daarop zijn er nog twee
deelnemers meer overleden als gevolg van corona. De anderen die
waren besmet kregen over het algemeen veel minder heftige klachten.
Hoewel dit ook weer niet alles hoeft te zeggen, want vrijwilligster
Lizanne had milde klachten maar tobt op dit moment nog steeds
behoorlijk met allerlei restverschijnselen.
Ook Mieke, Karlien en Ans (naast vrijwilligers Gerard en Lizanne en
stagiaire Tessa) kregen corona. Wonderlijk genoeg is Jan niet besmet
geraakt…. We zijn 2½ week gesloten geweest om iedereen de tijd te
geven om te herstellen en alle risico’s op verdere besmetting te
vermijden. In die tussentijd is er echter niet stilgezeten. Dagelijks was
er telefonisch contact met o.a. de GGD, met bijna alle deelnemers of
hun mantelzorger. Ook met onze medewerkers onderhielden we veel contact. Om de paar dagen
ging er een interne nieuwsbrief uit naar naast betrokkenen om zoveel mogelijk iedereen op de
hoogte te houden van de stand van zaken. Die kon immers per dag weer anders zijn.

Toen we weer begonnen op maandag 19 oktober, kwamen er gemiddeld 6 mensen per dag. In de
weken daarna ging dit geleidelijk aan iets omhoog, maar we zitten nog niet weer op het oude niveau
qua bezetting. We deden eerder al van alles om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden,
maar nu hebben we ook nog eens extra grote tafels aangeschaft. De afstand is nu best optimaal om
besmetting tegen te gaan, maar een nadeel is dat de grote afstand het lastiger maakt om contact te
hebben. Veel deelnemers horen immers niet al te best meer….
Intussen hebben we met een tweede besmetting te maken gekregen. Twee weken geleden bleek
weer een deelnemer corona te hebben opgelopen, samen met zijn vrouw. Een andere deelneemster
is daarna ook besmet geraakt: zij is erg benauwd en heeft longontsteking. Vrijwilligster Hermien is
ook besmet geraakt, maar heeft geen noemenswaardige last. Alleen is de oudste dochter van het
besmette echtpaar nu met corona in het ziekenhuis opgenomen. We hopen voor haar dat het goed
komt! Op de valreep hoorden we zojuist dat er toch nog een derde deelneemster corona heeft,
alweer 2 weken na het contact….

D’r is ’n tied van komm’n en ’n tied van goan
Na voorgaand verhaal is het dus wel duidelijk dat we van een aantal mensen afscheid hebben
moeten nemen. Allereerst de mensen die aan corona zijn overleden.
Zeger, 83 jaar oud. Altijd goedgehumeurd, goedlachs, een charmeur naar de
vrouwelijke begeleiding, super behulpzaam. Zijn missie: de bestrating op ’t Hamel op
geheel eigen wijze ontdoen van onkruid!
Geertje, 92 jaar. Friezin in hart en nieren, onderwees regelmatig anderen (tegen
wil en dank) in de Friese taal. Dol op puzzelen en wilde alleen afdrogen als de
glazen in gloeiend heet water waren afgewassen
Herman, bijna 76 jaar. Woonde weliswaar in Schalkhaar maar was vooral
Deventernaar. Kon met iedereen opschieten en geweldig vertellen, ook al ging dat
geleidelijk aan wel moeizamer. Liefhebber van varen, dixielandmuziek en van de goede
dingen des levens….
Eind oktober namen we afscheid van Boelo uit Deventer. Hij kreeg lichamelijk steeds meer
problemen, zodat het thuis niet langer lukte. Hij werd opgenomen bij PW Janssen in Colmschate,
voor hem zo’n beetje “om de hoek”. Gerard uit Olst had ook dusdanig meer zorg nodig dat hij moest
worden opgenomen op de Hartkamp in Raalte. Beiden hebben een goede tijd gehad bij ons en we
kijken terug op een paar prettige mannen die er, ondanks het besef van hun achteruitgaan, toch het
beste van probeerden te maken.
Een paar deelnemers vinden de landelijke stijging van corona-besmettingen dusdanig riskant dat ze
hebben besloten voorlopig niet naar de dagbesteding op ’t Hamel te komen. We hopen dat het niet
al te lang gaat duren voordat ze weer terug gaan komen.
Daarnaast zijn er aardig wat nieuwe mensen gestart in de afgelopen maanden. Tja, er was nogal
ruimte vrij gekomen…. Dirk uit Wijhe, Herman uit Wijhe, Annie uit Deventer, Christien uit Deventer,

Tonnie uit Wijhe. En 2 weken geleden kwam Bert uit Deventer daar nog bij. Het zijn nogal wat
nieuwe namen. Zij hebben de opengevallen plekken ingenomen en we wensen allen een goede tijd
toe op ’t Hamel.
Verder valt nog te vermelden dat vrijwilligster Maria een flinke operatie aan haar schouder heeft
ondergaan. Het herstel zal de nodige tijd in beslag nemen, waardoor ze de komende maanden nog
uit de running zal zijn. We hopen dat haar genezing voorspoedig verloopt en dat ze straks weer
lekker aan de slag kan.

Klanttevredenheidsonderzoek
In de maand november hielden we weer ons jaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van onze
deelnemers. Dit is een onderdeel van het kwaliteitskeurmerk dat we hebben en moet jaarlijks
gedaan worden. Hierbij is tevens de verplichting om de uitslag bekend te maken, waarvan akte bij
deze…. Vanwege afwezigheid door corona en lege plekken die nog niet waren opgevuld zijn er
minder mensen bevraagd. We hebben 21 vragenlijsten uitgedeeld, waarvan er 18 zijn ingeleverd. Een
percentage van 86%. Aan de hand van een aantal stellingen kon men een cijfer geven en
opmerkingen kwijt.
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Kennismaking en start: 8,8. Varieert van 7 tot 10. Men vindt
dat men goed wordt geinformeerd vooraf en duidelijk weet
wat men kan verwachten.
Begeleiders: 8,3. Varieert van 7 tot 10. Men waardeert de
aandacht en uitleg die men krijgt, men kan van de
begeleiders op aan en de begeleiders zijn opmerkzaam.
Men voelt zich gestimuleerd om mee te doen.
Programma/activiteiten: 8,2. Varieert van 6 tot 10.
Activiteiten zijn voldoende nteressant, er is voldoende
variatie en het contact met andere deelnemers wordt door
de meesten als prettig ervaren. Sommigen geven eerlijk aan
dat het soms aan henzelf ligt als ze iets niet leuk vinden.
Een paar mensen houden niet zo van spelletjes.
Eten: 8,6. Varieert van 6 tot 10. Op een na iedereen vindt het gezellig samen te eten,
iedereen vindt het gezellig om mee te helpen met de voorbereidingen. Men vindt dat er
gezond en gevarieerd wordt gegeten en dat het lekker is. Ook het dagelijkse fruit wordt
gewaardeerd. Een enkeling heeft moeite met kruiden of onbekende groenten. Zelfgemaakte
toetjes daarentegen worden zeer gewaardeerd.
Ruimte: 8,5. Varieert van 7 tot 10. Men voelt zich prettig in de ruimte die groot genoeg is om
goed te kunnen bewegen. De stoelen zitten prettig en men is tevreden over de reinheid van
het geheel. De sfeer is goed en men voelt zich veilig. Er zijn voldoende mogelijkheden om
even alleen te zitten, al zouden 2 personen graag wat meer mogelijkheden hiervoor zien. De
toiletten zijn goed toegankelijk en schoon. En verder zijn er voldoende mogelijkheden om
buiten te zijn. Een paar mensen geven aan het erg jammer te vinden dat de anderhalve
meter afstand sommige dingen minder gezellig maakt.
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Mantelzorgers: 9. Varieert van 8 tot 10. De mantelzorgers zijn blij dat de dagbesteding er is,
worden voldoende geïnformeerd en ervaren de contacten met ons als prettig. Dankbaarheid
wordt een aantal keren genoemd. De communicatie in coronatijd wordt door een aantal
mensen als “top” ervaren.
Vervoer: 8,4. Varieert van 7 tot 10. Men is tevreden over de wijze waarop het vervoer is
geregeld, ervaart het contact met de chauffeurs als prettig en voelt zich veilig onderweg. Ook
wordt men op een goede manier geholpen met in- en uitstappen als dat nodig is. Eén
persoon vindt het niet fijn dat de bus soms ergens tussen wordt gedrukt in het verkeer en
iemand anders heeft liever rechtstreeks vervoer dan samen met anderen omdat dan de
route langer is.
Totaalwaardering dagbesteding: 8,5. Varieert van 7 tot 10. Opmerkingen: leuk om heen te
gaan, tevreden, toppers in coronatijd….
Ook wij zijn tevreden….

Feestdagen
Binnenkort vieren we Kerst en Oud en Nieuw. Het zal allemaal anders dan anders zijn dit jaar. Het is
niet anders. We zijn op de feestdagen zelf gesloten.
Kerstmis 25 december valt op een vrijdag, evenals Nieuwjaarsdag een
week later. Beide dagen zijn we dus dicht.
Aan iedereen die dit leest wensen we fijne en gezellige dagen. Ook wij
zullen proberen er, binnen de mogeliljkheden, het beste van te maken.
En voor 2021 hopen we vooral op een “gewoon” jaar!!!

Sallandse boerenwijsheid

“Of iej noe heanig an doot as een slakke, of hard an ‘t daez’n bint as een
hàze, iej hebt beide tegelieke niej joar”
Voor een slak en een haas is het op dezelfde dag nieuwjaar.

Tot de volgende keer,
Ans Rijpkema en Jan Nijboer

