Werkatelier week 2 28 juni 2022
Met de karavaan op pad in de vijverhof
Wat een fantastische tweede werkatelierdag!

Zoals velen van jullie inmiddels gemerkt hebben
zijn we in een karavaan langs alle voordeuren
geweest. We hebben prachtige verhalen
gehoord, wensen opgehaald. En ook zeker
kritische opmerkingen gekregen. Alle input van
vandaag wordt verwerkt voor de terugkomdag
op 9 augustus.
Eigenlijk was iedereen wel enthousiast en
werden deuren letterlijk en figuurlijk geopend.
De basis die we gehoord hebben is toch echt
wel het Huis op orde, taak nummer 1. De
donkere gangen, ventilatie, warmte etc etc, de al
eerder genoemde wensen.
Daarnaast zagen we ook nog wel dat het
vertrouwen in Habion beschadigd is, hopelijk
wordt dat weer hersteld. Habion zal in ieder
geval al het mogelijke doen hiervoor. Het is nu
de tijd om vooruit te kijken en niet meer teveel
achterom, was de conclusie van veel mensen.
Een ander aspect dat naar voren kwam is dat
eigenlijk het overgrote deel van de bewoners
toch graag een goede buur wil zijn. En ook wil
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hebben. Maar hoe doe je dat? Een mooi voorbeeld hiervan is dat een bewoonster een
appgroep heeft gemaakt; de vijvertjes, waar een clubje van een vrouw of 8 samen met elkaar
spelletjes gaan doen in een ruimte op de vierde verdieping. Ze zijn deze ruimte gezellig aan het
maken.
Een ander voorbeeld is om op basis van thema’s groepjes te maken met een ambassadeur.
Denk aan: bewegen, vitaliteit, veiligheid, ontmoeten. Denk hierover na en meld je aan bij het
werkatelier als je een thema hebt of je een bijdrage wil leveren.
Veiligheid was zeker ook een belangrijk punt. Graag ook hiervoor aanmelden, zodat we een
denktank kunnen maken en alvast voorwerk kunnen verrichten.

Als laatste nog de logeerkamers, hierbij ook de wens om sanitair toe te voegen met wifi.
Rest ons iedereen hartelijk te danken voor de geweldige inzet en bijdrage.

Kom volgende week weer. Thema is uitstraling.
We gaan in gesprek met elkaar hierover om 11 uur.
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Reserveer uw plekje in de bus
Inmiddels zijn er al veel aanmeldingen voor een locatiebezoek aan Liv inn Hilversum. Er is altijd
plek, kom mee en meld u aan bij Aad! Wordt een superleuke dag. Bent u wat minder mobiel,
geen punt er is voldoende hulp aanwezig. Ook in Hilversum.
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, Ank of Willeke van Habion via 010 422 80 60

