Nieuwsbrief (7) Woonvorm ´t Skûtsje
Voor de bewoners van het Skûtsje, het personeel en alle
ouders, was het afgelopen jaar een zeer bewogen periode.
Begin april jl. overleed plotseling een van de bewoners op de
nog jonge leeftijd van 22 jaar. Het bracht bij alle
betrokkenen zeer veel verdriet, maar niet in de laatste plaats
bij de bewoners. Roel, altijd zo aanwezig in de woonkamer te
midden van zijn medebewoners, was er niet meer. Het personeel
en de bewoners hebben in de weken erop geprobeerd met elkaar
dit verdriet een plaats te geven. Eens te meer bleek hoe
belangrijk een “veilig en warm nest” is voor de bewoners. Dat
er iemand is, waar je
jouw verdriet bij kan
uiten en waar je even
mee kunt praten.
Tijdens de kerkdienst
werd door de bewoners
met volle overgave
gezongen en had een
ieder een mooie roos
met een briefje gemaakt
als laatste groet. Er
is veel van Roel
gehouden en hij wordt
ook enorm gemist.

Naast dit grote verdriet kwam ook
gelijk de realiteit: het appartement
van Roel stond leeg, wie gaat daar
nu wonen? Gelukkig konden wij eind
mei Nathalie Bosma verwelkomen en
was het Skûtsje weer voltallig.
Nathalie was bij een paar bewoners
al bekend, waardoor de aanpassing
zeer voorspoedig verliep.

Een indirect gevolg van de nieuwe bewoner is, dat de inkomsten
van het persoonsgebonden budget in het 2e half jaar
aanzienlijk minder zullen worden. Dit heeft tot gevolg gehad,
dat er 2 personeelsleden moesten vertrekken. Ook dit heeft een
enorme impact op de bewoners.
Mede dankzij de bijdragen van onze donateurs kon het
jaarlijkse midweek uitstapje toch doorgaan. Weliswaar met 7
bewoners, maar deze kleine vakantie voor de bewoners moest
toch door gaan. Deze keer zijn ze in Drenthe geweest op een
kampeerboerderij.
Er werden iedere dag leuke uitstapjes gemaakt, zoals een
boottocht, huifkartocht en een bezoek aan het Sprookjeshof en
de dierentuin in Emmen. Gelukkig werd er weer eens gelachen en
genoten. En dat was goed na zo’n verdrietige periode.

In de komende maand bestaat het Skûtsje al weer 5 jaar. Op 1
november a.s. zullen de bewoners iets speciaals gaan doen om
dit te vieren. Als je 5 jaar lief en leed met elkaar deelt,
dan is dit toch wel een klein feestje waard! Hoopvol gaan de
bewoners op naar het 2e lustrum! Met Gods zegen en de positieve
inzet van personeel en allen die van betekenis zijn rondom het
Skûtsje en haar bewoners gaat dit zeker lukken!
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