Sociaal jaarverslag 2021 Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’
Het jaar 2021 was een mager ‘activiteitenjaar’, zélfs in vergelijking tot 2020, toen we door de
komst van Corona vanaf 13 maart 2020 van de ene op de andere dag onze activiteiten op
moesten schorten tot betere tijden. We hoopten met elkaar dat 2021 een beter jaar zou
worden en dat de vaccinaties tegen Covid afdoende zouden zijn om de draad als voorheen
op te kunnen pakken. Helaas zorgden oplopende Corona-besmettingen en als gevolg
daarvan de bekende overheidsmaatregelen dat we uiteindelijk erg weinig (gezellige)
activiteiten in 2021 hebben kunnen realiseren. De 4 O’s zoals in het beleidsplan omschreven
heeft een magere uitvoering gekend.
We zijn het afgelopen jaar vooral druk geweest rondom Corona of de gemeenschappelijk
ruimtes in de 3 huizen wel voldoende geschikt zijn om bewoners daar te mogen ontvangen,
rekening houdend met overheidsmaatregelen. Het zich moeten houden aan de 1,5 meter
afstand en het zorgen voor goede ventilatie speelden daarbij een grote rol. In de
ontmoetingsruimten van de Timanshof en de Aleidahof is de ventilatie onvoldoende. Het
verzoek aan Woonstede om de ventilatie te verbeteren heeft tot op heden geen gunstig
resultaat opgeleverd; er zijn hiervoor op de korte termijn geen plannen. Bij redelijk weer
worden daarom vooral de ramen en deuren tegen elkaar open gezet. Alle
ontmoetingsruimten konden daardoor slechts beperkt worden gebruikt.
De bewoners hebben de ontmoetingen erg gemist en soms werd de druk om elkaar toch te
mogen ontmoeten opgevoerd. Er ontstond ook de nodige discussie over het juiste handelen
mede in het zicht van ons vrijzinnig gedachtengoed. Immers een ieder is vrij om te mogen en
kunnen kiezen. Ook als het gaat om wel of niet laten vaccineren en het hebben van een QR
code. Om goed antwoord op de Corona ontwikkelingen/vragen te kunnen geven, volgden
wij hierbij de 3 trapsraket: de 1e trap het volgen van het overheidsbeleid, de 2e trap is het
volgen van het beleid van Woonstede. Ontstaat er dan nog onduidelijkheid dan neemt het
bestuur van VRSSH een besluit, de 3e trap beschrijft wat dan te doen.
Mede door de goede samenwerking met Woonstede, maar ook met de commissies van de
drie huizen en last but not least de bewoners zelf, is de coronaverspreiding in 2021, voor
zover ons bekend, in de drie huizen minimaal geweest; slechts 4 bewoners in de Aleidahof.
In 2021 is er (net als in 2020, maar anders dan voorgaande jaren) veel telefonisch contact
met de bewoners geweest. Wij hoorden en zagen dat bewoners achteruit zijn gegaan (op
alle deelgebieden, lichamelijk, geestelijk en sociaal). Wellicht heeft ‘eenzaamheid’ hierbij
een rol gespeeld. De mens bloeit toch op van (gezellige) contacten, daarom hopen we dat
we medio 2022 weer de gebruikelijke activiteiten kunnen aanbieden. We hebben helaas ook
kunnen constateren dat de bewoners wat meer mopperden, zowel naar de coördinatoren
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als onder elkaar. Ook het de-escaleren van (latente) conflicten en het bewaren van rust en
goede sfeer heeft tijd en energie gevraagd.
In de Roosebrink en de Aleidahof werd er door de BC overgeschakeld naar de digitale
vergaderingen. Dit vroeg om nieuwe digitale vaardigheden van leden van de BC. Door de
flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van de bewoners en coördinatoren is het toch
gelukt om op de ‘nieuwe’ manier met elkaar in contact te blijven.
Ons huisblad Vrouwe Fortuna werd in 2021 geheel vernieuwd. Een nieuwe redactie, nieuwe
vormgever, nieuwe opzet, nieuw logo enzovoort enzovoort resulteerden in het zeer
gewaarde huisblad met als nieuwe naam “Uit het h’ART” (met de A van Aleidahof, R van
Roosebrink en T van Timanshof).
Activiteiten die door Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ wél zijn uitgevoerd:

2 x per jaar
Vanaf medio juni
1x per week
Vanaf medio juni
1x per maand
In november
18 november

In december

Een welkomstboeketje voor nieuwe bewoners en bloemen voor
bewoners die 75, 80, 85, 90 jaar en ouder zijn geworden.
Uitgifte van het huisblad ‘Uit het h’ART’ een zomer en winternummer.
Gymnastiek in de Aleidahof en de Roosebrink.
In alle 3 de huizen gesprekskring ‘Levensfilosofie/levenswijsheid.’
Hebben vrijwillige bewoners van de 3 huizen een cursus AED gevolgd.
Voor maximaal 30 bewoners is een gratis kaartje van het concert van
Nynke Laverman aangeboden. Uiteindelijk maakten slechts 2 bewoners
hiervan gebruik.
Alle bewoners een kerstpakket met kerstkaart aangeboden.

Activiteiten die door Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ werden ondersteund:
Beperkt
Activiteiten - en bewonerscommissies organiseerden diverse
gehouden
bijeenkomsten, zoals lezingen, muzikale optredens, samen poffertjes
*
eten, een Paas-, Sinterklaas- en Kerstacties, etc.
1 a 2x per maand De prieelcommissie van de Timanshof bood gelegenheid voor het kopen
*
van frites, andere snacks, diverse drankjes en organiseerde themagerichte bijeenkomsten.
**
Vergaderingen van de Bewonerscommissies en de
Activiteitencommissie.
December/januari Kerstbomen en versieringen.
*) Ondersteuning hield in: maken van posters, maken en kopiëren van uitnodigingen, e.d.
**) Ondersteuning hield in: bijwonen van alle vergaderingen van de bewonerscommissie:
hen adviseren, verslagen + uitnodigen kopiëren, e.d.
Mutaties:
In 2021 zijn 29 huurcontracten afgesloten.
In 2020: 24, in 2019: 18, in 2018: 29, in 2017: 32, in 2016: 28, in 2015: 26.
In 2021 zijn in De Aleidahof 6 huurcontracten afgesloten.
1 bewoner is vertrokken, 6 bewoners zijn overleden.
Er kwamen in totaal 11 nieuwe bewoners in de Aleidahof wonen.
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In 2021 zijn in De Timanshof 14 huurcontracten afgesloten.
10 bewoners zijn vertrokken, 7 bewoners zijn overleden
Er kwamen 15 nieuwe bewoners in de Timanshof wonen.
In 2021 zijn in De Roosebrink 9 huurcontracten afgesloten.
3 bewoners zijn vertrokken, 5 bewoners zijn overleden
Er kwamen 11 nieuwe bewoners in de Roosebrink wonen.
NB: Bij het interpreteren van de boven genoemde getallen is het goed om te weten dat er
zowel 1- als 2-persoonshuishoudens zijn. Zodra 1 van 2 de partners vertrekken naar elders of
komen te overlijden, blijft de achterblijvende partner in de woning achter. De cijfers kunnen
ook een vertekend beeld geven, doordat een bewoner vertrokken of overleden kan zijn in
het voorgaande jaar.
De gemiddelde leeftijd in:
- De Aleidahof: 81
- De Timanshof: 81
- De Roosebrink: 79
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