
Zinzia doet sinds april 2013 als
leeratelier mee aan het landelijk
project Proeftuinen Ouderenzorg.
De Proeftuinen Ouderenzorg
staat voor een onderzoeks-
programma dat gericht is op het
ontdekken van de meest optimale
samenwerking van teams die
zorg verlenen aan clienten binnen
de VVT-sector. Op de site
www.proeftuinenouderenzorg.nl
vindt u meer informatie over dit
project.

Leeratelier proeftuinen 
ouderenzorg

Voorjaarsmarkt 
in Rumah Kita
Zaterdag 10 mei van 10.00 tot 16.00 uur

Op zaterdag 10 mei wordt in Rumah Kita
van 10.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse
voorjaarsmarkt georganiseerd. De
markt heeft maar liefst dertig kramen
met o.a. curiosa, handwerken, sieraden,
tweedehands boeken, kleding,
speelgoed, schilderijen en kaarten. Ook
is er gelegenheid om de Beautysalon te
bezichtigen en in een speciale ruimte
een Pitjit-behandeling te ondergaan.

Om 11 uur worden de Heidehoogheden
uit Ede verwacht om een speciaal
ontwikkelde Duofiets te onthullen. Deze
fiets is door het Emmafonds
geschonken.Voor de inwendige mens
zijn in het restaurant verschillende
Indische snacks en hapjes te koop. 

De Rumah Kita Band zorgt vanaf 
14.00 uur voor de muzikale omlijsting.
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Het Kennisplein Zorg voor Beter
www.zorgvoorbeter.nl geeft
uitgebreide informatie over meer dan
15 thema’s in de ouderenzorg, zoals
medicatieveiligheid, vrijheidsbeper-
king, dementie en veranderingen in de
langdurige zorg. Op Zorgvoorbeter.nl
staan veel richtlijnen en praktische
instrumenten die zorgmedewerkers in
de praktijk kunnen gebruiken om de
zorg voor ouderen en chronisch zieken
te verbeteren. Op het kennisplein is

daarnaast veel nieuws te vinden. Het
Kennisplein is een initiatief van Vilans,
ActiZ en ZonMw.

Ook belangrijke kennis voor uw

medewerkers

Steeds meer zorgmedewerkers
maken gebruik van de informatie van 
het kennisplein Zorg voor Beter. In
2013 is het aantal bezoekers bijna 
verviervoudigd (naar 19.000 unieke
bezoekers per maand). 

Alle kennis voor zorgprofessionals op een rij
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Op 10 april zijn de bewoners van ONO en de Rijnhof, die
overleden zijn in de periode oktober 2013 tot februari
2014, herdacht in de kapel van ONO. Het is de eerste
keer dat ook bewoners van de Rijnhof zijn herdacht.
Gezien de hoge opkomst van de families die betrokken
zijn bij deze locatie, werd dit zeer gewaardeerd.

In aanwezigheid van ongeveer 40 mensen hebben we
alle namen gelezen en geluisterd naar muziek en
gedichten. Het meest bijzondere moment is toch altijd
weer het aansteken en het bij elkaar plaatsen van de
kaarsjes. Iedereen staat daarmee op zijn/haar eigen
manier stil bij het verdriet en gemis van de overledene.
Voor veel familieleden is het aanwezig zijn bij de
herdenkingsbijeenkomst een definitief afsluiten van een
vaak zware periode

Herdenkingsbijeenkomst

Oranje Nassau’s
Oord en Rijnhof

Zie je, alles is goed
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken

En er de tederheid terugvinden
Zuiverder dan ooit

Dus droog je tranen 
En huil niet als je van me houdt

Zaterdag 15 maart hebben de Rijn-
hof, Oranje Nassau´s Oord en de
Lingehof de deuren open gezet voor
bezoekers. Dit in het kader van de
landelijke open dag. Circa honderd
geïnteresseerden hebben kennisge-
maakt met Zinzia en met onze visie
´voor kleur in het leven´. 

En die kleur was aansprekend merk-
ten wij uit de verschillende reacties,
er was duidelijk waardering voor de
medewerkers, ons werk en de loca-
ties. Hier leest u een paar quotes die
bezoekers hebben opgeschreven:

• ´Verrast door het licht en met
groot respect voor jullie werk´ 

• ´Zeer verzorgd huis en vriende-
lijke ontvangst´

• ´Boeiende rondleiding en chapeau
voor het werk dat hier verricht
wordt!´ 

• ´Een goede indruk gekregen en
het is erg ruim voor de bewoners´ 

De organisatie was goed. Hartelijk
dank aan alle medewerkers en vrij-
willigers die geholpen hebben.

Open dag 
van de zorg 


