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Een uitgave van zorggroep Maas & Waal, december 2020

Aandacht 
voor elkaar
December is voor velen traditioneel de 
gezelligste tijd van het jaar. Samen met 
familie en vrienden eten en drinken,  
lachen en plezier hebben is als een 
sprankje licht in de donkere dagen. Het 
is wrang dat door dat samenzijn nu een 
streep is gezet als gevolg van de  
landelijk oplopende besmettingscijfers.

Hoewel de aanwezigheid van kinderen 
en kleinkinderen zich lastig laat ver-
vangen, merken we dat aandacht voor 
elkaar goed doet in deze donkere tijd. 
En wat een boel aandacht is er! Vanuit 
medewerkers, naasten, organisaties en 
de samenleving. 
Met heel veel creativiteit blijken we in 
staat om ruimhartig te delen, dwars 
door de muren van onze locaties heen. 
En dat al negen maanden lang!

We zijn dankbaar voor zoveel mooie 
vormen van samenspel. In dit bulletin 
laten we u graag meegenieten van die 
warme golf van aandacht. Lichtpuntjes 
in het leven van alle betrokkenen.
Wij wensen u sterkte in deze nog altijd 
moeilijke tijd en veel leesplezier!
 
Saskia Ermers en Bert van Lingen, 
raad van bestuur zorggroep Maas & Waal

Aandacht voor vrijwilligers
Door corona is de inzet van vrijwilligers binnen onze huizen beperkt. 

Vrijwilligers worden gemist maar niet vergeten - getuige deze foto.

Omroep Gelderland voor elkaar
Begin december verraste Omroep 

Gelderland mensen en organisaties 

die wel een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken met een kerstboom.  

Anne Peperkamp, verpleegkundige in  

St. Elisabeth, had haar afdeling en in 

het bijzonder Jacqueline Simon, hoofd 

van Elsenburcht 2 voorgedragen. Zien 

hoe dat afloopt? Klik dan hier.

Wensboom voor elkaar
Bewoners van De Kasteelhof hebben samen met 

medewerkers een kerstboom omgetoverd tot 

wensboom, versierd met kerstballen vol wensen.

Vrienden voor elkaar
Kerstchocolade, taartjes, muziekoptreden, paas-

chocolade, oliebollen, frietkar, kerstversiering… 

Maandelijks bedachten de Vrienden van Elisabeth 

een kleinschalige activiteit om bewoners te laten 

weten dat ze niet werden vergeten.

Kerstwens voor elkaar
Op de site trots.ontdekdezorg.nl kan iedereen in 

een handomdraai een leuke, persoonlijke video-

boodschap maken voor zijn of haar zorgheld. De 

boodschap kan vervolgens via diverse sociale 

media en e-mail verstuurd worden. Kleine moeite, 

groot gebaar! Nu meteen maken? Klik dan hier.

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6528649/Ze-hebben-dit-echt-verdiend-verzorgingshuis-verrast-met-kerstboom
https://www.vriendenelisabeth.nl
https://trots.ontdekdezorg.nl/#/
https://trots.ontdekdezorg.nl/#/
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Clowns voor elkaar
Naast de haring in de zomer, mooi gevulde bloem-

bakken, de oliebollen met de feestdagen en de spon-

soring van muziekoptredens en de bingocadeautjes, 

zorgen de Vrienden van Waelwick er ook voor dat ie-

dere maand een miMakker op bezoek komt om een 

lach op het gezicht van bewoners van Klein Waelwick 

te toveren.  

BURGERINITIATIEVEN
Het is hartverwarmend om te zien dat er nog altijd 

veel aandacht is voor bewoners en medewerkers 

van zorggroep Maas & Waal in coronatijd!

Aandacht van kinderen
Kinderen en ouderen: het blijft een magische combi-

natie! Dat blijkt ook weer uit de vele kaartjes die bewo-

ners en medewerkers ontvingen. Zowel vanuit indivi-

duele acties van kinderen als vanuit basisscholen. 

Bloemen voor elkaar
De Jumbo in Beuningen schenkt regelmatig de 

niet-verkochte bloemen aan Alde Steeg. Daar komen 

ze tot volle bloei. Samen met bewoners worden de 

bloemen met aandacht in de vaas gezet. Zo kunnen 

alle bewoners ervan genieten.

Kunst voor elkaar 
Op initiatief van ‘betrokken burger’ Wil van 

de Geijn overhandigde de Drutense wethou-

der Sjef van Elk het kunstwerk The Helping 

Hand aan medewerkers van zorggroep Maas 

& Waal. Meer leest u hier.

Fietsen voor elkaar 
De Winssense Kermiskoers heeft  

340 euro gedoneerd aan zorggroep 

Maas & Waal. Geld dat bij elkaar is 

gefietst tijdens de WKK Challenge en 

besteed zal worden aan het welzijn 

van de bewoners. Meer leest u hier.

Humor voor elkaar 
In juli kregen de bewoners van Alde 

Steeg een verrassende en humoris-

tische voorstelling aangeboden van 

toneelvereniging Jan Rap en z’n Maat 

en sponsoren. (Foto: Beaky Engelen)

Spandoek voor elkaar
De Henricusvrienden hebben een 

tweede spandoek opgehangen voor 

bewoners en medewerkers van  

St. Elisabeth. Met deze actie willen zij 

aandacht schenken aan het feit dat 

de mensen binnen nog altijd keihard 

werken om er voor de bewoners te 

zijn en tegelijkertijd corona buiten de 

deur te houden. Lees meer. Aandacht voor jezelf
Op verzoek van bewoners is dit jaar de bijdrage van 

de Vrienden van Alde Steeg naar grote spiegels ge-

gaan. Bewoners vinden het fijn dat ze zichzelf einde-

lijk geheel kunnen zien, en niet alleen hun hoofd in de 

spiegel boven de wastafel. Aandacht voor jezelf dus!

Vrienden van elkaar

https://www.zmw.nl/nieuws/wethouder-biedt-medewerkers-zmw-helping-hand/
https://www.zmw.nl/nieuws/winssense-kermiskoers-doneert-340-aan-zmw/
https://www.zmw.nl/nieuws/nieuw-spandoek-henricusvrienden/
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Helpende hand voor elkaar
Half november is bij alle medewerkers van zMW een kaart 

met het kunstwerk The Helping Hand van Ies Schute in de 

bus gevallen. Deze 

kaart is in het ka-

der van Aandacht 

voor elkaar ver-

stuurd. Omdat ie-

dereen juist nu wel 

een helpende hand 

kan gebruiken.

Vieren met elkaar
Na de online vieringen rondom de 

paasdagen  worden er door de gees-

teijk verzorgers van zMW in de week tot 

kerstochtend echte vieringen gehouden 

in kleine groepen. Coronabestendig, 

intiem, niet te lang en met een afsluiting 

van koffie, thee en kerstbrood natuur-

lijk. De kerstvieringen worden extra 

feestelijk door livemuziek.

Berichten ‘van binnen’
Hoe ervaren bewoners en medewerkers het leven 

binnen onze zorglocaties? 

Meneer en mevrouw Doolaard, bewoners van 

Elsenburcht 2, vierden op 26 september hun 40e 

huwelijksdag. Vanwege 

corona een stuk kleiner 

dan de bedoeling. Niet de 

familie maar medewerkers 

en bewoners versierden hun 

woning (inclusief bogen) 

en haalden het bruidspaar 

onder luid gezang de huis-

kamer binnen. Er volgden 

felicitaties en cadeaus en 

natuurlijk een prachtig inge-

studeerd lied. Het bruids-

paar straalde! Zo werd het 

toch een onvergetelijke dag.

Nelly Schwikart, medewerker Welzijn in Bloesem, over 

de versoepelde bezoekregeling (eind mei). 

“Je merkt dat bewoners wat relaxter zijn geworden. Er 

wordt ook weer meer gelachen. Er is één mevrouw bij 

wie er op gegeven moment geen lachje meer vanaf 

kon. Maar onlangs waren we een spelletje aan het 

doen en toen kwam er een leuke, gevatte reactie van 

een van de spelers. Daarop moest mevrouw zo hard 

lachen, echt schaterlachen. En daar doen we het als 

medewerkers Welzijn voor.”

Kunst  

Aandacht herontdekt
Herontdekte kunstwerken. Dat zijn 

de twee prachtige schilderijen van 

de hand van Henny Driessen (kun-

stenares uit Beneden-Leeuwen). 

De kunstenares heeft ze niet spe-

ciaal gemaakt voor zMW maar her-

ontdekte ze in haar atelier. Ze vond 

ze zo toepasselijk voor de zorg in 

deze tijd dat zij het werk aan de 

Zorggroep heeft geschonken.

Schilderen met elkaar 

‘Wat doet de coronatijd met u?’ 

Dat was de vraag waar bewoners 

van Elsenburcht 2 in een geza-

menlijk schilderij antwoord op 

hebben gegeven. De een door 

het schrijven van een verhaal, de 

ander door een stukje van een 

rouwkaart, weer een ander door 

een tekening. Een supercreatieve 

medewerker Welzijn heeft er ver-

volgens één geheel van gemaakt. 

Herdenken met elkaar
Tussen de twee coronagolven in hebben in 

de Rosmolen een aantal sfeervolle herden-

kingsbijeenkomsten voor overleden bewo-

ners van St. Elisabeth plaatsgevonden. Een 

resultaat van een intensieve samenwerking 

tussen de cliëntenraad van St. Elisabeth, 

de pastorale werkgroep en Bureau Welzijn. 

Meer hierover leest u hier.

https://www.youtube.com/watch?v=_BkBs2hbOVs&list=PLUrEDehixI1axxemdSfWDetpW0t0_9J5d
https://www.zmw.nl/nieuws/sfeervolle-herdenkingsbijeenkomsten-in-de-rosmolen/
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De Jerusalema Challenge

Dansen voor elkaar
Dansen om je saamhorigheid en verbondenheid te vieren. Dat is waarom de mede-

werkers van zorggroep Maas & Waal op 16 september hebben meegedaan aan de 

Jerusalema Challenge. Klik hier om te zien hoe geweldig ze dat deden!

Sint en piet voor elkaar
Twee activiteitenbege-

leiders verrasten als 

ludieke Sint en Piet de 

bewoners van Elsen-

burcht 0 & 1. 

Surprise voor elkaar
In De Hulsen hebben bewoners en medewerkers al in oktober 

lootjes getrokken. Willen de cliënten normaal nooit knutselen, 

nu werd alles uit de kast getrokken. Twee maanden lang aan-

dacht voor elkaar (en de surprise!) met 

als hoogtepunt Sinterklaas vieren zelf. 

“Het was supergezellig en iedereen heeft 

ervan genoten. Niet alleen die middag, 

maar ook tijdens de twee maanden voor-

bereiding!”

Mevrouw Hermsen wilde zich heel graag 
verkleden als Piet. De AB’ers regelden een pak 
voor haar en de hele middag bleef mevrouw in 

haar rol.

Mantelzorgen voor elkaar
Welzijnsorganisatie Perspectief verraste mantelzor-

gers in de gemeente Beuningen met een bloemetje, 

als blijk van grote waardering. De activiteitenbege-

leidsters van Kriek, Bloesem en Morel hebben deze 

mooie actie omarmd en mantelzorgers namens de 

bewoners aangemeld.

Mevrouw Selten woonachtig in Kriek verraste haar 

dochter Ingrid met een mooie kerstster. 

Dichten voor elkaar
De bewoners van de appartementen en woningen van 

Bloesem hadden voor elkaar gedichten gemaakt of 

maakten gezamenlijk één gedicht. Voor elkaar, met elkaar.

Handwerken voor elkaar
Bewoners, cliënten en vrijwilli-

gers hebben katoenen bandjes 

gehaakt voor de mondkapjes van 

medewerkers. De katoenen band-

jes zitten prettig en helpen ook 

om het kapje beter te laten aan-

sluiten op het gezicht. De ‘pro-

ductie’ lag tussentijds even stil 

omdat er een tekort aan knopen 

was. Na een oproep onder me-

dewerkers stroomden de knopen 

weer binnen. Een geweldige actie 

van bewoners, cliënten, vrijwilli-

gers, Bureau Welzijn en Logistiek.

In Bloesem kropen de 

activiteitenbegelei-

ders samen met twee 

medewerkers Welzijn 

in de huid van Sint 

en Piet. Maar ook een 

bewoner ging rond als 

de Sint.

(S)Teun voor elkaar
Vrijwilliger-piet (Teun de Heus) 

heeft via de flessenactie van 

Albert Hein in juni heel wat cent-

jes gespaard en zorgvuldig tot 

december bewaard. Toen heeft 

hij er heerlijke lekkernijen van 

gekocht voor de bewoners van 

De Kasteelhof die sint en 2 pieten 

hebben uitgedeeld. Daar geniet 

je toch van? 

INITIATIEVEN VAN MEDEWERKERS ÉN BEWONERS

https://www.zmw.nl/nieuws/medewerkers-zmw-gaan-jerusalema-challenge-aan/
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Wat een Aandacht voor Elkaar hebben we de afgelopen maanden in en om de locaties van 

zorggroep Maas & Waal kunnen ervaren! Dank aan alle inwoners, verenigingen, organisaties 

en bedrijven uit het Land van Maas en Waal dat jullie ons niet vergeten. Samen met jullie

 doorstaan we de uitdagingen van deze moeilijke coronatijd.  

dank!  dank!  dank!  dank!  dank!    


