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Speciale editie over ‘leef-woon-zorg-concept’
Beste leden,
In onze laatste nieuwsbrief beloofden we om, zodra dat mogelijk was, jullie een nieuwsbrief
toe te zenden over de stand van zaken in het project ‘leef-woon-zorg-concept’, ook wel
bekend als ‘werkgroep 3’.
Bij de start van de zorgcoöperatie hebben de leden de opdracht aan het bestuur
meegegeven:

“ de opdracht om te komen tot een woon-zorg-voorziening voor
dementerenden en mensen met een zwaardere zorgvraag.”
De opdracht ontstond door de destijds aangekondigde sluiting van Beukenhof.
Een werkgroep is met de opdracht aan de slag gegaan en in de ledenvergaderingen en
nieuwsbrieven zijn jullie op de hoogte gehouden.
Uitgangspunt was, dat de zorgcoöperatie zelf geen tehuis zou opzetten.
De werkgroep en het bestuur hebben veel instanties gesproken en uiteindelijk heeft dat
geresulteerd in de oprichting van een stuurgroep, waarin de volgende organisaties
samenwerken:
 Ontmoetingscentrum Stichting de Bunt
 tanteLouise
 TWB Thuiszorg met aandacht
 Wij zijn Traverse in afstemming met BWI, Woensdrecht
 Woningstichting Woensdrecht
 Zorgcoöperatie Zorg om Zorg
Natuurlijk heeft elke organisatie zo zijn eigen belangen en dat respecteren we van elkaar.
We zoeken vooral naar de belangen die ons verbinden en naar de manier waarop we samen
voor nu en de toekomst de zorg voor mensen met een zwaardere zorgvraag en
dementerenden in ons dorp in kunnen vullen, want een leven lang in Putte moet mogelijk
zijn en blijven. Verschillende uitwerkingen zijn in een ontwerpfase:

Nieuwe woningen voor jong & oud
Woningstichting Woensdrecht is, met input van onze eigen werkgroep en vanuit de
stuurgroep, bezig met de ontwikkeling van nieuwe woningen aan de Anjerstraat. Woningen
dienen in de basis geschikt te zijn voor senioren en daarbij zoekt de werkgroep, ook voor
reeds bestaande woningen, naar de combinatie met zorg en het bevorderen van langer thuis
kunnen blijven wonen. Niet alleen woningen voor ouderen, maar ook voor de jongere
generaties.. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De jjongere
ongere generaties die zo van
belang zijn om een gemeenschap leefbaar te houden. ZZij kunnen juist de senioren een
handje helpen.

Verpleegzorg thuis onder eigen regie
TanteLouise houdt de Beukenhof vooralsnog open en investeert er nog regelmatig in.
TanteLouise en TWB werken mee in de stuurgroep om te onderzoeken of verpleegzorg thuis,
in directe samenwerking met en onder regie van de patiënt en diens omgeving mogelijk blijft
voor de inwoners van Putte.
Mocht de Beukenhof toch moeten sluiten,, dan is er als het aan ons ligt, een alternatief. Een
alternatief dat via de nieuwe woningen aan de Anjerstraat en daarna in de rest van het dorp
wordt uitgerold. Hoe zorgen we er dan voor dat die samenwerking met de omgeving van de
‘patiënt’ tot stand komt?

Leefbaarheidsconcept voor de toekomst

Daar zijn de mensen van Wij zijn Traverse, Ontmoetingscentrum Stichting de Bunt en onze
Zorgcoöperatie mee bezig. Zij bedenken een leefbaarheidsconce
leefbaarheidsconcept
pt voor het dorp, waarmee
we samen staan voor de zorg voor elkaar. Zodat als zorg nodig is, we ook kunnen leven met
elkaar. We zetten daarbij nieuwe en beproefde middelen in. Denk daarbij aan onze eigen
klussendienst, het ontmoetingscentrum
ontmoetingscentrum, maar ook nieuwee technologie die mogelijk wordt
gemaakt vanuit het ICT-platform
platform PutteSamen
PutteSamenBeter.
Beter. U gaat er nog veel meer over horen…..
Ook nu, of wellicht juist nu, ondervinden we met elkaar hoe belangrijk zorgen voor elkaar is.
We doen dat samen en we blijven dat samen doen.
Putte samen beter!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Zorg om Zorg en samenwerkingspartners

