Wensen ophalen van zorg en
samen bouwen!
Ook vandaag ging de wandeling niet door. Maar we hebben er weer een actieve en een
productieve dag van gemaakt.
Wat vindt u belangrijk als u denkt aan zorg
De Vijverhof is een mogelijke Liv inn kandidaat. Een van de pijlers van Liv inn zijn de diensten
waaronder de dienst zorg. In de ochtend heeft er een sessie plaatsgevonden met een grote
groep van ongeveer 35 bewoners. Samen met drie medewerkers van zorgorganisatie Pieter
van Foreest hebben we het gesprek gevoerd over de wensen met betrekking tot zorgverlening
in de Vijverhof. Uit dit gesprek hebben we een aantal criteria opgesteld om in een later stadium
de juiste zorgorganisatie te kunnen kiezen.
Samen met de bewoners hebben een top 5 gemaakt
1: 24 uur zorg in het complex aanwezig (bewoners willen betalen voor nachtzorg)
2: Eén zorgpartij in het complex
3: Vertrouwen
4: Zorg moet zichtbaar zijn
5: Persoons alarmering
De komende weken willen we een groep vormen met een vijftal bewoners, die op basis van de
selectie criteria een juiste zorgorganisatie voordragen. Die voor een langere tijd de zorg kan
leveren in Liv inn Delft.
Hierbij dan ook het verzoek om u hiervoor aan te melden. U kunt zich bij Willeke, Ank of Tanja
aanmelden.
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In de middag is de architect langs geweest
Vanmiddag hebben we samen gekeken welke opties er zijn
voor andere toegangen en plaats voor postbussen. Met als
doel om meer veiligheid te creëren in de Vijverhof. We
hebben gekeken hoe alle functies een logische plek krijgen in
het gebouw. Denk aan fietsen, scootmobiels, postbussen en
dergelijke op de begane grond. Fietsen hoeven niet
gekoppeld te worden aan een entree, maar bijvoorbeeld
scootmobiels vonden de mensen wel handig om direct bij een
entree te hebben.
De vraag is blijven de garage’s of krijgen deze een andere
bestemming? Er is gesproken om extra woningen te bouwen
of toe te voegen, dat vonden de meeste mensen een goed
idee.
Bijna alle bewoners willen de logeerruimte behouden, maar
wel graag met sanitair.

De data voor de werkateliers zijn:
Week 7
Dinsdag 2 augustus
11.00 uur – 19.00 uur
- 11.00u thema; bespreken plan van het gebouw
- 14.00u thema; moestuinwandeling
Week 8
Dinsdag 9 augustus
is alleen de avond zie terugkomdag

Terugkomdag: 9 augustus
Reserveer alvast de volgende datum:
Dinsdag 9 augustus van 19.30 – 21.30 uur Terugkomavond in de Vijverhof.
Op de Terugkomavond kijken we of het klopt wat we de afgelopen weken aan plannen met
elkaar hebben gemaakt. Zien we de wensen van de inspiratiedag terug en hebben we het met
elkaar goed begrepen?
Meer info?
Vragen? Neem contact met op met Tanja Rila, Ank Sneekes van Habion via 010 422 80 60

