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LELIE IN CORONATIJD



Wat is er in een paar maanden veel gebeurd. 

Cliënten en ook collega’s werden (ernstig) 

ziek. Geen van onze medewerkers is gelukkig 

overleden. Helaas betreuren we wel overleden 

bewoners en cliënten in de thuissituatie. Dat gaf 

en geeft verdriet, angst en onzekerheid. Tegelijk 

moest er elke dag hard gewerkt worden en alle 

beschermende maatregelen in acht genomen 

worden om verspreiding van het virus tegen te 

gaan en de zieken te verplegen. In de meeste 

locaties en thuiszorgteams bleef het coronavirus 

gelukkig buiten de deur, maar de impact van het 

virus en de bijbehorende maatregelen drongen 

natuurlijk overal door. Tegelijk zagen we overal 

ook creativiteit en inzet om de gevolgen van het 

bezoekverbod te verzachten met beeldbellen, 

bezoekhoeken en activiteiten binnen en buiten 

de huizen. 

Besturen in een crisis is dus varen op zicht. We 

konden echter varen met een kompas. Een 

professioneel kompas dankzij goed getrainde 

medewerkers die werken in sterke en zelfstandige 

teams. Vol bewondering hebben we gezien hoe 

iedereen zijn en haar taak oppakte. Dag en nacht 

Varen 
op zicht

Uit de raad van bestuur

Joost Zielstra en 
Hendrik Jan van den Berg
raad van bestuur

is gewerkt voor goede zorg, juist ook in deze 

uitzonderlijke tijden. Daar zijn we trots op.

Daarnaast weten we ons gedragen door ons 

geloof. Omdat we erop vertrouwen dat Hem niets 

uit de hand loopt. Juist nu konden we misschien 

wel leren dat geloof echt iets anders is dan 

gevoel. Met onze gevoelens konden we weleens 

twijfelen. Luther zei: “Soms geloof ik mét mijn 

gevoel, soms zónder mijn gevoel, en soms tégen 

mijn gevoel in.” Dat laatste is het moeilijkste. 

Maar deze crisis is een kans om dit te leren.

Het coronavirus heeft onze 
samenleving in korte tijd in de 
greep gekregen en ontwricht. 
Ook voor Lelie zorggroep was 
het ‘alle hens aan dek’. Om in 
een dergelijke crisis een landelijk 
werkende zorgorganisatie te 
besturen, is niet eenvoudig. 
Je moet varen op zicht. 
Zonder routekaart en zonder 
vastomlijnde bestemming. 
Dagelijks gingen we om met een 
nieuwe realiteit. 
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EEN ORGANISATIE IN CORONATIJD



Inmiddels is ‘ie op bijna elke locatie te vinden: de 

klepplek of bezoekhoek! Dankzij het plexiglas en 

de babyfoon-verbinding kunnen bewoners en hun 

geliefden elkaar op een veilige manier ontmoeten. 

Met dank aan de stichting Vrienden van Lelie 

zorggroep en een aantal gulle sponsors!

Eén van de cliënten van team 
Agathos Veenendaal maakt samen 
met haar dochter mooie knuffels 
voor een goed doel. Speciaal voor het 
V&V-team haakten zij wel een heel 
bijzonder beertje!

De snackproducent GRO verraste ons met wel 

een hele smakelijke gift: 3000 vegetarische 

ovenkroketten. Ze werden verdeeld over de 

verpleeghuizen. Deze actie haalde zelfs het nieuws!

De Moerkapelse kweker Double Check Lily was 

in eerste instantie van plan om één locatie te 

voorzien van prachtige bossen lelies. Een dag later 

belde de eigenaar: “We willen toch graag alle 

locaties bedanken.” Wat een superactie!

In deze tijd - die vooral 
wordt gekenmerkt door 
moeite en verdriet - 
gebeuren er gelukkig 
ook veel mooie dingen. 
Bijzondere initiatieven om 
onze cliënten en collega’s 
een hart onder de riem 
te steken, zoals optredens, 
krijttekeningen en heel 
erg veel bloemen. Ook 
dat maakt deze periode 
onvergetelijk!

Voor jongeren kan deze tijd flink lastig zijn; geen school, 

thuis zelf moeten studeren en misschien ook gevoelens 

van angst en stress. Dirmia van der Welle, medewerker 

van Agathos, ontwikkelde ‘Veerkracht als het even 

tegen zit!’, een (digitaal) werkboek waar jongeren in 

coronatijd mee aan de slag kunnen.
Van de kletskamer in Siloam wordt dankbaar 

gebruik gemaakt.
4

Mooie initiatieven in coronatijd (1)

https://www.agathos-hulpverlening.nl/domain/agathos-hulpverlening/files/wysiwyg/documents/Veerkracht%20als%20het%20even%20tegen%20zit%20A4.docx.pdf


Op 24 maart werd een bewoner van 
ons verpleeghuis Pniël positief getest 
op het coronavirus. Het was daarmee 
de eerste besmetting binnen een van 
de verpleeghuizen van Lelie zorggroep. 
De weken daarvoor had de organisatie 
zich intensief voorbereid op dit scenario. 
Nu kwam het erop aan. Zeker toen 
bleek dat er meerdere besmettingen 
op de locatie waren en bewoners in 
groepsverband verpleegd moesten 
worden. Het was een intensieve tijd 
voor alle bewoners, mantelzorgers, 
vrijwilligers en medewerkers. Acht 
van hen blikken terug en vertellen 
openhartig wat hen is bijgebleven 
van deze tijd.

Acht ervaringen 
uit verpleeghuis 
Pniël
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“Binnen een week hadden we op alle afdelingen een of 

meer besmettingen. Ondanks mijn voorbereidingen was ik 

geschrokken. Ik was bang dat iedereen zou sterven op mijn 

afdeling. Ik ben blij dat dit niet gebeurde. Ze hebben het bijna 

allemaal mogen overleven. Ik hoop dat we niet weer nieuwe 

besmettingen krijgen. 

De omstandigheden dwongen me soms tot onmogelijke 

keuzes. Het liefst zou je blijven zitten bij een bewoner die 

op sterven ligt, maar als tegelijk een andere cliënt het erg 

benauwd krijgt, moet je toch daarnaartoe. Dat ging me echt 

aan het hart. Gelukkig heb ik op andere momenten juist veel 

aandacht aan het welzijn van de bewoners kunnen besteden. 

Ik woon nog bij mijn ouders thuis en maakte me zorgen om 

mijn vader van bijna 70. Mijn moeder is een half jaar geleden 

overleden en ik was bang dat ik weer een ouder weg zou 

moeten dragen, omdat ik het virus mee naar huis zou nemen. 

Mijn vader zei dat alles door de Heere wordt bestuurd, ook 

zo’n virus. Dat gaf me rust. De wetenschap dat alles in Zijn 

handen ligt, gaf me de kracht om vol liefde voor de cliënten  

te zorgen.”

“TOP: Trots Op Pniël is een slogan die altijd 

al van toepassing was, maar nu helemaal! 

Omdat welzijnscoach Jessica vanwege haar 

zwangerschap niet op de locatie mocht komen, 

heb ik haar vanuit Pniël geholpen. Samen met 

de collega’s zijn we optredens gaan regelen in 

de prachtige tuin van Pniël. Artiesten boeken, 

affiches maken, afdelingen informeren. Prachtig! 

We hebben van alles langs zien komen. Van 

trompetten op paasmorgen tot een dansgroep 

in de voorjaarszon. Hoogtepunt voor mij was het 

gezamenlijk Wilhelmus zingen op Koningsdag 

met overal cliënten en collega’s op de balkons. 

Dat staat voor mij in de top-10 mooiste 

werkervaringen ooit.”

“Onmogelijke keuzes 
in de verpleging”

“Samen het 
Wilhelmus zingen, 
die komt in mijn 
top-10!”

Harm Rietveld, verpleegkundige afdeling Het Kompas

Margit Kleiker, teamleider dagbesteding

Harm

Margit
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https://www.youtube.com/watch?v=-TIhkx34-6g


“Vrij kort voor het coronavirus in 

Nederland opdook, moest mijn 

moeder worden opgenomen op 

Het Baken, een afdeling voor 

mensen met dementie. Dat 

was voor ons en mijn moeder 

heel heftig. Zeker toen het 

bezoekverbod erbij kwam. Ze 

begreep niet wat corona was, maar 

miste ons wel. Ze voelde zich in de 

steek gelaten.

Wat mij betreft was ze in goede 

handen en beter af dan in haar 

aanleunwoning¸ ook toen het virus 

uitbrak. Om onze waardering voor 

de zorgmedewerkers te tonen, 

organiseerden wij bloemen voor de 

zorgmedewerkers. Bij het bezorgen 

mocht ik in de tuin even zwaaien 

naar mijn moeder. Dat beeld van 

haar met verplegend personeel in 

pak, vond ik heftig. Dat zal voor 

haar nog wel ingrijpender zijn 

geweest. 

Veel bewoners op haar afdeling 

waren ziek en Het Baken werd 

een verpleegafdeling voor 

mensen met het coronavirus. 

Hierdoor werd mijn moeder, die 

alleen hoestklachten had, ook 

verpleegd als iemand met corona. 

De communicatie hierover ging 

wat rommelig, maar dat neem ik 

niemand kwalijk. Er moest zoveel 

tegelijk gebeuren. Te weten dat zij 

alleen op haar kamer zat, vond ik 

wel moeilijk. Gelukkig mag ze nu 

weer naar de huiskamer.”

“De onzekerheid bij jezelf, de angst en 

kwetsbaarheid van cliënten en medewerkers 

heb ik als enorm intens ervaren. Het 

begeleiden van collega’s in deze extreme 

omstandigheden vroeg van mij als 

leidinggevende veel energie. Maar het 

leverde ook veel op als je ziet hoeveel 

collega’s steeds bereid waren een stapje 

extra te doen, terwijl velen ook thuis een 

gezin draaiend moesten houden. Ik heb 

grote bewondering voor hun inzet en ook 

voor de ondersteuning die we vanuit de 

organisatie mochten ervaren.

De afgelopen periode heb ik ervaren hoe 

kwetsbaar we zijn. We hebben gezien dat 

al onze zekerheden slechts ‘lucht en leegte‘ 

blijken. Wij zien de omstandigheden en 

ervaren die, maar daarboven te weten dat er 

een Almachtige God is.”

“Kwetsbaarheid 
ervaren”

“Mijn moeder was 
in goede handen”

Marjo Boer, teamleider Monique Koolhaas, dochter van mevrouw 
Koolhaas, bewoner op afdeling Het Baken

Marjo

Monique
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Alfeidy

Gerrit

“Het was echt even schrikken en verwerken 

toen ik hoorde dat een aantal cliënten positief 

getest was op het coronavirus. Ik maakte mij 

zorgen om de gezondheid van mijn gezin, 

collega’s, cliënten en mijzelf. Ik probeerde in 

gebed de rust te bewaren, ook om mijn taak 

als leidinggevende zo goed mogelijk uit te 

kunnen voeren. Het was mijn taak om alle 

instructies van de organisatie op te volgen 

en de collega’s daarop te attenderen. Daarbij 

kwam er veel op mij af, zoals bezorgde vragen 

van familieleden en ook medewerkers die 

het soms niet zagen zitten. Gelukkig ben ik 

door genade zelf gezond gebleven. Deze 

periode heeft ons allemaal stilgezet bij onze 

kwetsbaarheid. Mijn geloof was hierin echt 

een houvast. In Psalm 91:7 staat ‘Al vallen er 

duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je 

rechterzijde, jou zal niets overkomen’ en daar 

ben ik het levende bewijs van.”

“Ik heb gebeden 
om rust”

“Dat ik zelf ziek werd, 
daar had ik geen rekening 
mee gehouden”Alfeidy Main, avond-, 

weekend-, nachthoofd
Gerrit Meijerink, manager wonen, zorg en welzijn Pniël

“Wij werden als eerste locatie van 

Lelie zorggroep met het corona-

virus geconfronteerd en moesten 

dus als eersten de ontwikkelde pro-

tocollen beproeven. Die richtlijnen 

waren echt een hulp. En tegelijk 

hebben wij vanuit de praktijk ook 

bijgedragen aan de verdere ont-

wikkeling en verbetering daarvan.

In de periode dat Pniël te maken 

had met het coronavirus ben ik zelf 

ook ziek geworden. Daar had ik 

eerlijk gezegd geen rekening mee 

gehouden. Ik heb letterlijk lucht 

tekort gehad. Het was erg moeilijk 

om er juist in deze moeilijke tijd 

niet voor mijn mensen te kunnen 

zijn. Gelukkig had ik een goede 

vervanger en werd ik goed op 

de hoogte gehouden. Het was 

ook een les in loslaten. Toen ik 

terugkeerde, maakte de rust en 

souplesse waarmee de collega’s 

zich hadden aangepast aan de 

cohortverpleging indruk op me. 

De omstandigheden vroegen om 

moeilijke keuzes: bijvoorbeeld over 

hoeveel bezoek je kunt toelaten in 

hospice De Regenboog, dat naast 

Pniël ligt. Ik had net een discussie 

daarover achter de rug toen ik 

op straat een familie sprak die 

dankbaar was dat ze ondanks alle 

regels voor hun gevoel toch goed 

afscheid konden nemen. Want dat 

kun je nooit meer overdoen.”
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“‘Neem alles stap voor stap en loop niet te ver op 

de zaken vooruit, daar heb je toch geen invloed 

op.’ Dat mentale advies van mijn man heb ik vaak 

in mijn hoofd herhaald, het bleek maar al te waar te 

zijn. Naast de medische zorg voor mijn patiënten, 

wilde ik er ook zijn voor de teams. Zij voorzien in 

de dagelijkse zorg, nemen daarbij de risico’s voor 

zichzelf en worden geconfronteerd met het heftige 

ziektebeeld. Ik zag dat het emotioneel zwaar 

was voor hen. Ik wilde hen én de families van de 

patiënten een luisterend oor bieden. 

Voor mezelf is het moeilijk tegen een virus te 

vechten waar geen behandeling voor is. En dus 

patiënten in die strijd te moeten verliezen. Het is 

ook moeilijk dat mensen niet altijd afscheid konden 

nemen. Gelukkig staan daar vele mooie momenten 

tegenover, zoals patiënten die herstellen en 

hartverwarmende initiatieven. Het is een achtbaan 

van moeilijke en mooie momenten.”

“Het was een hectische tijd, vooral in het begin. 

Zo konden mantelzorgers door het bezoekverbod 

bijvoorbeeld niet meer de was ophalen. Die moest 

ik dan steeds bij de lift ophalen en naar de sluis 

brengen bij de entree, en omgekeerd. Een keer is te 

doen, maar twintig tot dertig keer per dag werd te 

gek. Want dan kon er ook iemand ongemerkt naar 

binnenlopen met het personeel. Daarom hebben we 

een ‘runner’ ingezet die voor intern transport kon 

zorgen.

Gelukkig kunnen we steeds meer bezoekmogelijk-

heden bieden. Eerst een tent, toen een container en 

nu zelfs weer een vaste bezoeker per bewoner, nu 

we COVID-vrij zijn. Het is een geregel, maar ik ben 

zo dankbaar dat dat weer kan.

Wat mooi was, waren de vele blijken van waardering 

die we kregen van families, de buurt en bedrijven. 

En de vele optredens voor de deur. Die mogen ze er 

wat mij betreft inhouden.”

“Die concerten 
mogen ze er wel 
inhouden”

“Achtbaan van 
moeilijke en mooie 
momenten”

Ria van der Spoel, medewerker servicebalie Agnes ter Veen, arts-assistent

Ria

Agnes
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Een vaste klant van zorgwinkel Pniël (gesloten 

vanwege corona) bezocht zorgwinkel De kleine 

Burcht om bloemen te brengen als dank voor 

de goede service.

Zorgverlener Laura van team Agathos 
Veenendaal bezocht als verrassing een aantal 
cliënten, samen met stichting ‘de blije groet’. 
De orgeldraaier speelde mooie, vaderlandse 
liedjes op het draaiorgeltje.

Voor Bevrijdingsdag vroegen we de bewoners en 

vrijwilligers van de verpleeghuizen om hun creativiteit 

de vrije loop te laten rondom het thema: vrijheid. 

We ontvingen vele inzendingen, van gedichten en 

schilderijen tot muzikale stukken en maakten daarvan 

een digitale expositie.

Ondanks dat een feest voor medewerkers ter ere van 

10 jaar Lelie zorggroep niet door kon gaan, is de Dag 

van de zorg niet onopgemerkt gebleven. De managers 

hadden een mooie boodschap voor alle collega’s en 

wethouder Sven de Langen sloot zich hierbij aan.

Deze goedgevulde waakmanden zijn mede mogelijk 

gemaakt door de stichting Vrienden van Lelie zorggroep. 

Ze worden ter beschikking gesteld aan stervende corona-

patiënten en hun naasten en bevatten allerlei attributen 

die extra steun en comfort kunnen bieden in een 

moeilijke fase.

Bloemen van Florensis voor de locaties Slingedael 

en Tussendael.
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Mooie initiatieven in coronatijd (2)

https://www.leliezorggroep010.nl/75jaarvrijheid
https://www.youtube.com/watch?v=S6KPGEXh1Fs


Jeanette werd als zieken-

verzorgende opgeleid en na een 

lange loopbaan in de zorg maakte 

ze de overstap naar de brandweer. 

Daar werkte ze als docent 

Levensreddend Handelen, totdat 

dit stil kwam te liggen door corona. 

“Thuiszitten is niets voor mij,” lacht 

ze. “Daarom wees mijn dochter 

me op de campagne van Lelie 

zorggroep. Ik kon gelijk beginnen!”

Het koste Jeanette weinig moeite 

om weer in te stromen in de zorg. 

“Alles kwam gelijk weer boven. 

Voor mensen zorgen, dat verleer 

je eigenlijk niet.” Naast dat de 

collega’s haar hartelijk welkom 

heetten, waren de bewoners ook 

enthousiast. “Sommigen zeiden 

tijdens mijn eerste dienst al: ‘Kom 

jij vanavond het loopje met me 

doen?’ of ‘Nou, je blijft maar hoor, 

meid!’ Ik vind het geweldig om dit 

werk te doen!”

Snel na het uitbreken van 
de coronacrisis werd het 
matchmakingteam van Lelie 
zorggroep gevormd. Hun taak: 
de personeelstekorten aanvullen 
die zouden gaan ontstaan door 
het uitvallen van collega’s of de 
intensivering van (corona)zorg. 
Door de campagne ‘Ben jij er als 
het écht nodig is?’ stroomden de 
aanmeldingen binnen. Jeanette 
Kruis (55) was één van de extra 
helden en ging als verzorgende 
aan de slag in verpleeghuis 
Prinsessenhof in Krimpen 
aan den IJssel.

Jeanette Kruis is één van de 500 extra helden:

“Het welkom in 
de Prinsessenhof 
voelde voor mij als 
een warm bad”
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Een groot deel van de hulp-

verlening vond op afstand plaats. 

Per telefoon of beeldverbinding. 

Dat ging verrassend goed. 

“Natuurlijk is het niet altijd ideaal. 

Hulpverleners missen bijvoorbeeld 

terloopse observaties. Aan 

de andere kant heeft het ook 

voordelen: digitaal contact in de 

thuissituatie geeft soms wel op 

een leuke manier reuring, ook 

voelen sommige cliënten zich 

minder afhankelijk van zorg als het 

op afstand is. En soms zijn korte, 

frequente contacten beter dan één 

wat langer contactmoment. Dat is 

op deze manier gemakkelijker te 

realiseren.”

Agathos was sowieso al bezig 

met beeldzorg, dat is nu in een 

stroomversnelling gekomen. Als 

de coronacrisis voorbij is, zullen 

positieve ervaringen met digitale 

hulpverlening een vervolg krijgen. 

Hoe kunnen we onze cliënten de beste zorg geven, 
rekening houdend met de beperkingen die de 
coronamaatregelen met zich meebrengen?  Die vraag 
stelde ook de Ambulante Hulpverlening van Agathos zich. 
Maatwerk bieden bleek cruciaal. “Per cliënt hebben we 
bekeken: is het haalbaar om op afstand zorg te verlenen 
of is een fysiek bezoek noodzakelijk?”, aldus Emelia van 
de Voorde, regiomanager Groene Hart.

“Ik ben onder de 
indruk geraakt van de 
veerkracht van mensen”

TE
K

ST
: E

st
he

r V
er

ho
ev

en
  B

E
E

LD
: P

riv
é 

en
 s

to
ck

De situatie vereiste de nodige 

flexibiliteit van medewerkers en die 

was er gelukkig. Normaal begeleidt 

Agathos bijvoorbeeld kinderen op 

school, nu moest dat soms thuis. 

De gevolgen van de coronauitbraak 

en de maatregelen ontgingen 

uiteraard ook de cliënten niet. 

“Soms was het heftig wat we 

meemaakten: mensen die dieper 

wegzakken, op straat gaan dwalen, 

gezinnen waar de spanningen hoog 

oplopen. Aan de andere kant ben 

ik onder de indruk geraakt van wat 

ik hoorde over de veerkracht van 

mensen: sommige cliënten werden 

krachtiger, zelfstandiger en sloegen 

zich er goed doorheen. Ze konden 

bijvoorbeeld een beroep doen op 

hun netwerk. Dat wat je normaal 

wilt, zag je nu gebeuren. Het besef 

in de samenleving ‘we moeten 

omzien naar elkaar’ speelt hierbij 

een rol. Zo brengt deze crisis dus 

ook iets goeds teweeg.”

Emelia van de Voorde, 
regiomanager Groene Hart.
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Anne-lize Blokland, hulpverlener Begeleid 

Bezoek in regio Zuid-West, begeleidde een 

moeder die vanwege de maatregelen haar 

twee kinderen niet kon zien. “Door middel van 

een groepsvideogesprek was er toch contact 

mogelijk en konden wij als begeleiding op de 

achtergrond meekijken en -luisteren. Moeder las 

soms boekjes voor tijdens het videobellen. Een 

keer vroeg een van de kinderen of moeder het 

verhaaltje van de vorige week nog wilde uitlezen. 

Verder onderhielden veel ouders zelf 

videocontact met hun kinderen. Een moeder 

heeft samen met haar zoon, voor haar andere 

zoontje dat in een pleeggezin verblijft, een 

rap/liedje geschreven. Dit hebben ze samen 

ingezongen en er een filmpje van gemaakt. Haar 

zoontje vond dit zo leuk dat hij vroeg of ze elke 

week een filmpje konden sturen.”

Stop eenzaamheid zelf, in 
deze tijd van corona 

Door het coronavirus hebben veel 

mensen minder sociaal contact.  

Je mist misschien de contacten die 

je gewend was en die het dagelijks 

leven bepalen. Activiteiten die je 

misschien eerder deed, zijn nu niet 

meer mogelijk. Hierdoor kan een 

eenzaam gevoel ontstaan.

Hoe gek het ook klinkt; voor 

degenen die zich al langer eenzaam 

voelen, is het nu de uitgelezen 

periode om hiermee aan de slag te 

gaan. Het begin van de oplossing 

is een soort zoektocht bij jezelf. 

Het werkboek ‘Stop eenzaamheid 

zelf’ kan je hierbij ondersteunen. Je 

gaat stap voor stap aan de slag met 

je eigen eenzaamheidsgevoelens. 

Het werkboek gaat allerlei thema’s 

langs, bijvoorbeeld de invloed van 

eigen gedachten en verwachtingen.

Kijk voor meer informatie op

www.stopeenzaamheidzelf.nl

Filmpje 
voor zoon in 
pleeggezin
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“Ik ben 
de enige 
die echt 
binnen komt”

Hulp bij huishouden Cilia:
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Cilia: “Ik merkte vooral dat mijn 

omgeving het spannend vond of ik 

het ook zou krijgen en of ik anderen 

zou kunnen besmetten.” Ze komt 

thuis te zitten, mede omdat andere 

cliënten bang zijn dat ze door Cilia 

besmet zouden kunnen raken. Maar 

ze is niet ziek geworden. De tijd dat 

ze thuiszat, heeft ze als vrijwilliger 

via een stichting schorten genaaid 

die vanwege corona extra nodig zijn 

in ziekenhuizen. 

Na drie weken mocht Cilia 

weer aan de slag als hulp bij 

huishouden, ook bij de cliënt die 

corona had en weer opgeknapt 

was. Haar cliënten vonden het 

eerst spannend om Cilia weer te 

verwelkomen, maar inmiddels 

zijn ze weer aan elkaar gewend. 

Cilia probeert zoveel mogelijk 

afstand te houden en gebruikt 

extra handschoenen bij haar 

werkzaamheden. Bij de meeste van 

haar cliënten is ze de enige die op 

dit moment het huis binnenkomt. 

“Ze hebben wel familie met wie ze 

op afstand contact hebben en de 

boodschappen worden voor de 

deur gezet. Maar ik ben de enige 

die ook echt binnenkomt.” Ze 

vervolgt: “ Gelukkig gaat het tot nu 

toe goed. We zijn gezond en blijven 

voorzichtig, maar we ontspannen 

wel weer een beetje. Er is genoeg 

om dankbaar voor te zijn!”
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Marlies, hulp bij huishouden in 

Capelle aan den IJssel, kwam bij 

haar vaste cliënt en merkte dat deze 

erg terneergeslagen was omdat ze 

haar (klein)kinderen niet meer kon 

zien. Marlies stopte direct met haar 

huishoudelijke werk, installeerde Skype 

op de smartphone van mevrouw en 

belde haar zoon. Moeder en zoon 

huilden van blijdschap!

Skypen 
met familie

“Er is genoeg 
om dankbaar 
voor te zijn!”

Cilia van der Male 
(56) werkt als hulp bij 
huishouden bij Curadomi 
thuiszorg team Tholen. 
In maart bleek dat een 
cliënt van haar met corona 
was opgenomen in het 
ziekenhuis, terwijl Cilia er 
de dag daarvoor nog was 
geweest. 
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Onze verpleeghuizen deden mee aan het 

Rotterdamse initiatief: ‘vrijheidsmaaltijdsoep’. 

Tegelijkertijd met duizenden andere 

Rotterdammers genoten zijn van een veganistische 

maaltijdsoep, die werd bezorgd in mooie blikken.

Zorgcentrum Atrium mocht twintig tablets van 
softwarebedrijf NGTI in ontvangst nemen. 
Zo konden ze het beeldbellen voor de bewoners 
nog beter mogelijk maken.

De negenjarige Roos kwam bij verpleeghuis 

De Burcht in Rotterdam paaseitjes brengen voor de 

bewoners!

De vriendenstichting heeft alle medewerkers een 

hart onder de riem gestoken. Alle collega’s uit de 

thuiszorg en hulpverlening kregen een pakketje 

met daarin onder andere een mooi boekje 

thuisgestuurd, en de collega’s in de verpleeghuizen 

ontvingen een vrolijk bloemetje.

In deze moeilijke tijd voelen de bewoners en 

medewerkers van onze verpleeghuizen zich enorm 

gesteund door praktische hulp, prachtige initiatieven en 

gebed. En voor alle mensen die dat waarmaken, hebben 

zij een boodschap: bedankt!

De bewoners van Siloam en Westerstein zijn 

getrakteerd op een optreden van zanger Benjamin 

Goudeleeuw. Hij vrolijkte buiten de mensen van het 

verzorgingstehuis op met een live concert.

16

Mooie initiatieven in coronatijd (3)

https://www.youtube.com/watch?v=f8D9nzisOyQ


“Dankzij 
Curadomi 
konden we 
samen thuis 
blijven”

Jaap (75) en Hennie (74) waren 
ernstig ziek door corona
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Het echtpaar meldde zich op 20 maart bij 

Curadomi thuiszorg, omdat ze verzorging 

nodig hadden voor Hennie, die ernstig ziek 

was door COVID-19, het nieuwe coronavirus. 

Vanaf die dag komen de zorgverleners van 

Curadomi elke dag bij het echtpaar om hen 

te helpen bij de dagelijkse verzorging. Vooral 

Hennie is erg ziek geweest. Ze vertelt: “Ik heb 

een aantal weken helemaal niet beseft dat 

ik zo ziek was. Ik was er niet helemaal bij.” 

Jaap vult aan: “Het was zo ernstig dat de arts 

op een gegeven moment zei dat ze het niet 

zou gaan halen. Mijn vrouw moest eigenlijk 

worden opgenomen in het ziekenhuis, maar 

dan zou ik vanwege alle maatregelen niet 

mee kunnen. We zijn dus thuis gebleven, 

dankzij de thuiszorg van Curadomi.” 

De verzorgenden kwamen de eerste 

weken volledig ingepakt met de nodige 

beschermingsmiddelen. Eerst verantwoordelijk 

verzorgende Joca van den Berg (52): “Door al 

die beschermingsmiddelen vond ik de zorg 

best een beetje onpersoonlijk worden. De 

familie kon niet zien hoe ik keek en met zo’n 

echt medisch mondmasker ben je bijna niet 

te verstaan.” Toch heeft het echtpaar de zorg 

als zeer positief ervaren. Hennie is ook vol 

lof over de hulp en het meeleven vanuit hun 

omgeving. “Er was echt saamhorigheid en we 

hebben veel hulp gekregen.”

Inmiddels is er minder verzorging nodig en 

draagt Joca alleen nog een niet-medisch 

mondkapje. Hennie: “Ik blijf nog wel erg moe 

en benauwd, maar ik ben er heel dankbaar 

voor dat ik weer zo opgeknapt ben. Ik dacht 

dat ik zou sterven, maar nu denk ik: ‘ik heb 

hier misschien nog een taak’.” Jaap: “We 

voelen ons erin gesteund dat de Heere voor 

alle dingen zal zorgen.” 

“Ik dacht dat ik zou 
sterven, maar nu denk ik: 
‘ik heb hier misschien 
nog een taak’” 

Ze behoorden tot de eerste 
‘corona-cliënten’ van het 
thuiszorgteam van Curadomi in 
Kampen. Jaap (75) en Hennie 
(74) werden half maart ziek en 
de medewerkers van Curadomi 
hebben zich grote zorgen 
gemaakt.

Joca, Hennie en Jaap
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Muziektherapeut Barbara Breedijk gaf op drie 

verschillende locaties een optreden. Een momentje van 

rust, ontspanning en plezier voor de bewoners, die 

uit volle borst meezongen met liedjes als Proud Mary, 

Daar bij de waterkant en Hit The Road Jack.

De bewoners en collega’s van korsakovcentrum 
Slingedael stuurden allerlei leuke kaartjes, onder 
andere voor verpleeghuis Aafje Endeldijk. Ze 
kregen een lief antwoord terug in de vorm van 
een mooi bedankbord. Fantastisch dat we zo aan 
elkaar denken!

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder verlootte 

een aantal pakketten met leuke accessoires van 

de voetbalclub. Enthousiaste medewerkers van 

Tussendael reageerden meteen en werden verrast 

met een prachtig pakket vol leuke accessoires.

 Siloam stoeptekening

Oranje boven! Door het zingen van het Wilhelmus 

waren we op Koningsdag, van Krimpen tot Assen, 

met elkaar verbonden. In het compilatiefilmpje is 

dat mooi te zien.
Het team ‘Op afstand dichtbij’ in Krimpen aan 

den IJssel verblijdde verpleeghuis Tiendhove met 

oranje tulbanden en heerlijke chocolade voor 

Koningsdag.
19

Mooie initiatieven in coronatijd (4)

https://www.youtube.com/watch?v=-TIhkx34-6g


Uit het jaarlijkse onafhankelijke onderzoek 

naar de tevredenheid over onze zorg, blijkt dat 

cliënten zeer tevreden zijn. De cliënten van onze 

thuiszorg geven gemiddeld een 8,2. Cliënten van 

de zorglocaties beoordelen de zorg met een 7,4. 

Een ruime meerderheid van de cliënten zou de 

zorg aanbevelen bij mensen in hun omgeving. 

"Een prachtige uitkomst die laat zien dat onze 

cliënten in de praktijk merken dat we onze zorg 

en hulpverlening steeds blijven verbeteren", 

zegt Joost Zielstra, namens de raad van bestuur. 

"Binnen onze organisatie staat 'werken met 

waardering' hoog in het vaandel. Een mooier 

compliment dan van de cliënten zelf kun je niet 

krijgen. Dit resultaat hebben we samen behaald 

en is iets waar we samen trots op mogen zijn. 

Bedankt!” 

Bedankt 
voor uw 
waardering!
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De spannende tijd rondom het 

coronavirus is helaas nog niet 

voorbij. In dit magazine keken we 

terug op de eerste maanden. Er is 

veel gebeurd.  

Moeilijke én mooie dingen.

We willen iedereen bedanken die 

op wat voor manier dan ook heeft 

bijgedragen (en nog bijdraagt) aan 

deze periode.

 Alle cliënten – voor uw en jullie 

geduld, aanpassingsvermogen 

en begrip

 Alle medewerkers – voor alle 

inzet, energie en passie voor 

 het werk

 Alle vrijwilligers – voor de 

blijvende betrokkenheid (dichtbij 

of iets meer op afstand)

 Alle nieuwe medewerkers die 

als ‘extra held’ aan ’t werk zijn 

gegaan in deze periode

 De stichting Vrienden van Lelie 

zorggroep voor de cadeautjes 

en de bijdrage aan de bezoek-

hoeken op onze locaties  

 www.vriendenvanleliezorggroep.nl

 De gulle sponsors: voor de 

financiële bijdragen aan de 

bezoekhoeken op onze locaties

 Iedereen (bedrijven en 

particulieren) die onze 

medewerkers of cliënten 

verraste met muzikale bijdragen, 

cadeautjes, krijttekeningen, 

bloemen, post en al die extra 

aandacht

Bedankt 
voor alles!

Bedankt!
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