Beter een goeie buur dan een verre vriend
Sevagram – woonzorgcentrum – verpleeghuis - Oranjehof

Cliënten en medewerkers van zorgcentrum Oranjehof (Sevagram) heeft de buurt
Heerlerbaan bedankt voor de geweldige ontvangst in de buurt na hun verhuizing vanuit
een andere locatie en voor de steun en liefde die de cliënten dagelijks mogen ontvangen.
Dit hebben zij gedaan door tijdens de familiedag van de buurt zelfgemaakte cupcakes uit
te delen.
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In 2012 heeft een verhuizing voor cliënten en medewerkers plaatsgevonden vanuit
Douvenrade (centrum) naar het nieuw geopende zorgcentrum Oranjehof op de
Heerlerbaan. In zo’n situatie is te verwachten dat de cliënten en de buurt aan elkaar
moeten wennen. Dit is echter vlekkeloos verlopen. De cliënten zijn meteen in de buurt
opgenomen en er is een groot aantal vrijwilligers uit de buurt wekelijks komen
meehelpen om de bewoners een mooie dag te bezorgen. De bewoners worden ook goed
geholpen in de winkels van de buurt als dit nodig is.
Oranjehof prees zich vanzelfsprekend erg gelukkig omdat de buurt hen zo liefdevol heeft
opgenomen en wilde daarom de buren hartelijk bedanken. Het team activiteiten kwam
met het idee om tijdens de familiedag in de buurtspeeltuin van de buurt, de
buurtbewoners te trakteren op zelfgemaakte cupcakes. De bewoners en medewerkers
maakten deze cupcakes zelf om ze vervolgens uit te delen in de speeltuin van de
Heerlerbaan.
Uiteraard werd dit van tevoren afgestemd met de organisatie van de familiedag, die heel
enthousiast waren over het idee.
Ook de cliëntenraad werd betrokken en deze vond het zo’n goed idee dat ze een bijdrage
wilde leveren door het meel en de eieren te sponsoren.
De vrijdag voor de familiedag werd er in de kleinschalige woonvormen de hele middag
gebakken en cakejes versierd. Vervolgens werden de cupcakes op zondag (familiedag)
uitgedeeld door medewerkers en cliënten.
Wat was het effect?
De saamhorigheid binnen de locatie en samen met de buurt is nog beter geworden door
dit initiatief. Zowel medewerkers als cliënten hebben erg genoten van samen bezig te zijn
voor anderen. Omdat de buurt er erg positief op reageerde is afgesproken om jaarlijks bij
de familiedag aanwezig te zijn met een lekkernij die door de cliënten en medewerkers
zelf gemaakt wordt.
Zo kan Oranjehof de buurt jaarlijks laten zien dat ook de cliënten blij zijn dat ze in de
wijk Heerlerbaan wonen en graag een kleinigheid terug willen doen.
Heel veel foto’s zijn te vinden op www.heelebaan.nl onder archief-familiedag 2013
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