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Het is fijn om te zien hoe iedereen geniet van het feit dat
de bezoekersregeling verruimd is, en dat er weer meer
mogelijk is.
We zien veel blije gezichten.
Bewoners die genieten van het naar buiten gaan, het zien
van de familie.
Zaken die voor de Coronacrisis zo vanzelfsprekend waren,
zijn nu nog meer van waarde.
Ook is het fijn om te merken dat zowel bewoners
als bezoek zich ook goed aan de afspraken en adviezen
houden.
We kunnen deze crisis alleen aan, als we het met zijn allen
doen.
Volgende week gaan we binnen het crisisteam bespreken
hoe we de maatregelen verder kunnen verruimen.
Als er nieuws is , ontvangt u daarover bericht.
I.W.M. Vriens
Bestuurder

Rotaryclub
Rotaryclub Amersfoort schonk de Koperhorst vrolijke
plantjes voor de bewoners. Dit keer waren de groepen
van de woonzorgafdelingen en groepswonen de gelukkig.
Dankjewel voor deze vrolijke gift

Creatief geluk

Helaas kunnen de reguliere activiteiten momenteel geen
doorgang vinden. Uiteraard kijken we vooral naar wat
nog wel mogelijk is. Op de huiskamers en groepen
merken we dat de vaste medewerkers hier steeds creatiever
mee omgaan, zoals een tijdje geleden een gangbingo.
De bewoners van de flat hebben geen gezamenlijk
huiskamer of een groep
waar zij deel van uit
maken.
Voor deze groep worden
door de
activiteitenbegeleiding
steeds
wisselende activiteiten
bedacht.
Zo heeft u regelmatig al
het bewegen in de tuin
voorbij zien komen.
Afgelopen week zijn een
groep dames creatief
bezig geweest
door middels van tekenen, schilderen etc.

Schoonmaakdienst
Wat in deze tijd van groot belang is, is het schoonmaken.
Denise van Putten is regelmatig te zien op de begane
grond. Met een gulle lach rijdt ze met haar schoonmaakkar
langs diverse plekken om alles schoon te maken.
.

In deze tijd van Corona is hygiëne nog belangrijker dan het al
was. Denise en haar collega’s maken ook extra vaak schoon
dan voorheen. “Ik word er blij van als alles weer fris is “,
aldus Denise. Het contact met de bewoners maakt dit werk
nog leuker. Zomaar een praatje met iemand, een lach
of een grapje met elkaar.
Het contact met deze doelgroep bevalt Denise zo goed, dat
vanaf september de opleiding verzorgende binnen
de Koperhorst gaat volgen.
We wensen je bij deze alvast heel veel succes en werkplezier.

