Nieuwsbrief (13) Woonvorm ´t Skûtsje
Oktober 2014 is het al weer. Na een lange warme zomer beginnen nu de eerste herfstbuien te
komen en vallen de bladeren van de bomen. We maken ons langzamerhand op voor de
winter!
In het Skûtsje is het afgelopen jaar weer lief en leed gedeeld. De bewoners hebben allemaal
hun drukke werkzaamheden overdag, waar een enkeling zelfstandig naar toe kan, maar de
meesten worden gebracht en gehaald met speciaal vervoer. Zodra de bewoners thuiskomen,
zijn er alweer andere verplichtingen zoals fitness, fysio fitness, voetbal, zwemmen,
catechisatie. Daar tussendoor wachten er taken op ze, zoals schoonmaken van eigen
appartement (met hulp) en corvee taken zoals boodschappen, koken, afwassen en koffiezetten
en niet te vergeten de was! Er wordt iedere week een schema gemaakt met corvee taken en
ook mogen de bewoners invullen, wat ze graag willen koken en eten! Hierbij wordt gelet op
voldoende variatie in het eetpatroon.
Waar mogelijk worden de bewoners verantwoordelijk gemaakt voor hun taken. Met veel hulp
en toezicht van het personeel, bereiken ze uiteindelijk het gewenste resultaat! Een compliment
aan alle dames van de begeleiding die in het Skûtsje met enorme toewijding en geduld de
bewoners helpen en om hen zo een waardevol bestaan geven. Ze zijn onmisbaar!
Zoals ieder jaar kijken de bewoners van het Skûtsje reikhalzend uit naar de vakantie die ze
met elkaar vieren. Zoals de begeleiding zegt, je herkent ze niet terug! In zo’n week zijn ze
allemaal vrolijk, ontspannen, genietend van elkaar en van alle leuke dingen die in deze week
worden ondernomen. En vooral: NIETS HOEFT!!!!
Dit jaar werd een 12 pers.huis gehuurd voor een midweek in Landalpark de Bloemert in
Midlaren, aan het Zuidlaarder Meer. Mede dank zij uw giften, als donateur, werd dit mogelijk
gemaakt. Wij hopen dat wij ook voor het komende jaar op een donatie mogen rekenen, zodat
in 2015 een midweek vakantie voor onze bewoners mogelijk wordt. Wel tekenen wij hierbij
aan, dat een donatie aan het Skûtsje niet meer voor de belasting aftrekbaar is.

Mogen wij u een niet al te koude winter toewensen ……

