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samenonderééndak inWalburgStaete
Zorgaanbieders

Optimale samenwedring,flexibeler diensWerleningen beter op elkaar aÍgestemde
hulpverlening.In het gloednieuween architectonischmodem vorngegevenWalburg
Zozijn,Sensireen BureauJeugdzorgGelderlandde kracfiStaete hebbenhet RI,AGG,
ten gebundeld.Eén gebouw,dus alles onder één dak, met Hanzeborgom de hoêk en
op loopffiand.Vdidag 28 septemberheeft de oÍÍiciëleopeningplaatsmet tal van leu'
ke activiteiten voor jong en oud.
dat goede
Aan de ZutphensewethoudersGeerken muur.Wil vindenhet belangrijk
is. En dan
en Van Oosten de eer om het symboli- zorgvoor iedereentoegankelilk
sche lintje door te knippen."Veel meer het liefst zo vroeg mogelijk.Vanuit het
dan 'slechts'een symbolischehandeling. principevoorkomenis beterdangenezen,
Want goedezorgheeft onzehoogsteprio- kunnenveel problemensnelleren beter
riteit. Vandaardat we zeer verheugdzijn worden aangepakt.Instanties als het
RIAGG,Zozrin,Hanzeborg,BureauJeugddat vanuitde instellingenzelf het idee is
ontstaande handenineente slaan,"aldus zorg Gelderlanden Sensiredienen dus
een enthousiaste Adriaan van Oosten, midden in de samenlevingte staan en
wethouder gezondheidszorgen welzijn, zich nadrukkelijkte proÍileren.Met de
"we verwachtendat deze bundelingvan bundelingin WalburgStaete creërenzij
hulpverleningsdiensteneen centraleplaatswaarburgersinÍormade versc*rillende
tie kunnerlkrijgenen met hun hulpvraag
terechtkunnen.Of het nu gaat om proWethouder Geerken: "alles onder één
aard,psychidak, korte lijnenen dus snelle,kordate, blemenvan opvoedkundige
werk.
sche klachtenof maatschappeliik
op eIkaar af gestemde hulpvedening.
Een krachtigconcep[ waar we alsgemeente veel van verwachten."
leidt tot vergaandeen intensievesamenomdatdaarmee
werking.Heel belangrijk,
kan worden voorkomendat burgers tussen de spreekwoordelijkewal en het
scfrip raken." Wethouder jeugd, Willem
Geerkenbeaamtdit "nog teveel mensen
rakenverstriktin het soms ondoozicfttige
Het beweb ran hulpverleningsdiensten.
naar
de
ran
het
kastje
kende verhaal

WethouderVan Oosten: "goede zorg
heeft onze hoogste prioriteit. Vandaar
dat we zeer verheugdzijn dat vanuit de
instellingenzelf het idee is ontstaan

WethouderVan Oostên (linksl en wethoudeÍ Geedren voor WalbuÍg Staete.

"Bovendien." benadrukt Van Oosten,
"speeltZutphenregionaal
een aanzienlijke
rol op het gebiedvanzorg.Eenpositiedie
ook zeer bepalendis voor de economische situatie.Alleenal het Íeit dat ruim
een kwart van de totale Zutphensewerkgelegenheidzorggerelateerd
is, spreekt
boekdelen.""Walburg Staete heeft uitstralingen ligt aan de randvan het cende Mars en op
trum op bedriiventerrein

loopafstandran het station.Een- ranwege
de karakteristiekearchitectuur- heel herkenbaarpand, waarmee de vilf verschilzich nog
lende hulpverleningsinstanties
nadrukkelijkerop de kaart zetten,"vertelt
Geerken,"kortom, alle voorwaardenzijn
aanwezigom optimaalte kunnenrrcozien
in de zorgbehoefte
\Íande burgers.En daar
zijnwe als gemeentenatuurlijkongelooÊ
lijkblij mee."

am de handentneen te slaan."

Alles onder één dak, korte lijnenen dus
snelle, kordate, op elkaar afgestemde
Eenkrachtigconcept,waar
hulpverlening.
we als gemeente veel van verwachten."
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Zozijnondersteuntkinderen,jongeren
en rijkste zijn: ondersteuning
thuis, opvang
volwassenenmet een beperking
bij wo- en ontwikkeling,behandeling,
logerenen
nen, werken, leren en logeren.
Het werk_ wonen.
gebied is Gelderlanden Overijssel.
Zozijn
kenmerktzichdoor uitstekende
expertisl, lnformatie
in het bijzonderop het gebied
Kind &
Voor meer informatie kunt
u contact
Jeugden NietAangeboren
Hersenletsel.
met het Zorgloket van Zozíjn,
:qn:men
telefoon0575 593932,
Kind & Jeugd
e-mailzorgfoket@zozijn.nl.
U staat er als ouder nict alleen yoorl
Mark gaatoverdagnaareen Zozijn
Kinder_
centrum. Voor zijn ouders een
verade_
ming. "We hebbeneindelijk
rust in ons
gezinnu hij op het kíndercentrum
zijn plek
heeft gevonden. Hij is vrolijk
en speelt
graagmet andere kinderen."Het
is soms
moeilijkom een kind op te \oeden
dat ex_
t:zotg of begeteídingnodigheeft.
Bij Zo
zijn staat u er als ouder niet
alleen roor.
Zozijnkan u €n uw kind op
wrsóillende
manieren ondersteunen.De vijf
belang

CreatiefAmbachtelijk Centrum Hilgelo
Madje zit over een halÍ bescfiilded doek gebogen.Enkelezwestdruppeltjesop haar
vooràooídtekenenhet Íanatismewaalmeeze probeertde rode verÍ binnen de vooronturorpenlijnente stdjken.Ze veegt haarhandenaÍ aan haarstolias,haalt evendiep
adem en gaat weer onverstoord verdea 'Zo'n 32 cliënten mst een verstandeliike be'
pe*ing vinden hun dagbestedingbii GrcatiefAmbachtelijkGentrum Hilgelo,"liofrt
teamleiderThomasRavetoe. "De kunstuverken
die de ijvedgekunstenaarcop de ardstieke aídelingproducercnhangenbij vele instantiesen beddiventlots aande muur.'
;
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'Koffiejuffrouw'Anla controleertof het
kopjevan de teamleidereót leeg is en
schenkthet vol. "Onzecliëntenkunnen

hier goed hun ei kwiit,"vertelt Rave."ln
groepsverband
of met een stukle extra
persoonlijke
ondersteuning.
Doorde activiteitenkomenze niet buitenhet arbeidsproceste staan,maarmakenze zichnuttig
en zijn ze blij hun steentjebij te kunnen
dragen.Toch?"Fransknikt instemmend.
Vanafde oprióting van CACHilgelo- onderdeelvanZozijnWinterswijk- is hij elke
werkdag aanwezig en hij ontfermt zich
graagover gastendie het centrumbezoeken. In woord en gebaarmaakt hij duidelijk dat het bewerken van kaphout echt
niet simpel is en dat niet iedereendat zo
maarkan.Regelmatighet bos in om hout
te kappenen dat op Hilgeloverwerken
met behulpvan specialemachines.Thoverhaal
mas Bavevult Fransenthousiaste
aan. "We werken daarinsamen met de
gemeenteWinterswijken Natuurmonuis popumenten.Ook de kaarsenmakerij
lair onder de cliënten,maar CAC Hilgelo
genietvooralbekendheid
om de kunsttak.
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Rave:"door de activiteitenkomen ze niet buiten het
TeamleiderThomas
arbeidsproceste staan,maar makenze zich nuttig."

rug naar de tekentaÍel,waat ze de eerIn de wijde omgevinghangenonzeschilderijen aan de muur. In instellingen, ste schetsen\oor een nieuw kunstwerk
maarook bedrijvenen dienstverlenende aan het linnentoerertrotnpd.Rave:'bnze
instanties. En daar
scfrilderijenkunnen uit
zijn we natuurlijk
collectie worden geke
"Onze cliênten kunnen hier
zen.Maarer zijnook be
enoÍmtrotsop!" lrma
komt opgewonden
drijvendie thema'saangoed hun ei kwijt.
aanrennen.De postdragen,waarwij passenln groepsverbandof met een
de kunst omheen ontbodehadhaarnadrukstukie extra persoonlijke
werpen. Past overigens
kelijk gevraagddeze
ondersteuning.'
ook precies in het idee
brief persoonlijkaan
Thomaste overhandiom het denkprocesvan
gen. En taakbewust
cliënten te stimuleren.
Een treffendervoorbeelddan op Hilgelo
als ze is, wordt dat natuurlijkdirect geliiktme nietdenkbaar."
daan.Een complimentrijkerloopt ze te-

Kiik voor meerinformatieop wuvw.zozijn.nl
of bel 0575-593900

Zelfstandigwonen met zorg
en ondersteuningvan Sensire
Thuis.Voor de meeste mensenis dat die veÍrouwde omgeving waarin alles is ingericht naar eigen smaak en leefgewoonten.Ook wannêer u wat ouder wordt oÍ door
andere oorzaken niet meer alles zelÍ kunt, bliift die 'eigen haard' natuurliik goud
waard. Sensirebiedt u de zorg en net die extra ondersteuningwaardoor u zelfstandig
kunt bliivenwonen.Als het nodigis 24 uur per dag en 7 dagenper week.Daarbijhouwensen.
den we natuurlijkrekeningmet uw persoonlijke

Sensïre

Vooreen extragevoelvanveiligheidheeft van Sensire.Omdater dag en nachteen
Als er iets verzorgendeof verpleegkundigein de
Sensirepersonenalarmering.
gebeurt,is één druk op de alarmknop buurtis, kunnenzorg-en hulpvragen
snel
wordenafgehandeld
en kan
voldoendevoor een directe spreekluis- en deskundig
met een verpleegkundigeer zonodigdirectiemandbij u komen.
terverbinding

Antroposofische zotg
handelingen
die de antroposofische'
en verzorgende
Sensirebiedt verpleegkundige
leefstijl onderschrijven.
Deze zorg kunt u, op verzoekvan een antroposofisch
verpleging,
terminale
zorg,hulpin de huishouding
huisarts,
ontvangen
bijverzorging,
en thuisbegeleiding.
zoalsbazorgomvatonderandereuitwendigebehandelingen,
Onzeantroposofische
den, wikkels,inwrijvingenen het geven van injecties.De zorg kan ook bestaan
De medewerof verzorgende.
uit adviesen begeleidingdoor een verpleegkundige
gereberoepsvereniging
kersvan het antroposofisch
teamzilnbij de antroposofische
gistreerd.
van Sensirevindt u productenop het gebiedvanantroposofiIn de thuiszorgwinkels
productenvanWeleda.
en de verzorgende
schezorg,zoalsmassagetafels
Ank Kooi: "we ondersteunenen begeleidende klant en biedeneen
Wijkverpleegkundige
'luistercnd oori"
tÏ

U kunt bij Sensire terecht voor uiteenlopendedienstenop het gebied van zorg
en welzijn.Vaste teams
van verzorgenoen en
verpleegkundigen van
Sensire bieden zorg en
ondersteuning aan bewoners in de wi1k,dichtbii en bekend.
Ank Kooi is wijkverpleegkundige van zorgteam
Torenstad (dit team gaat

j

werken vanuitWalburg Staete): "voor veel
mensen betekent thuiszorgvooral vrijheid.
Het geeft ze de keus en de mogelijkheid
daar te blijven wonen waar ze zich thuis
voelen. In ieders leven kan een periode komen dat het allemaalniet meer zelÍstandig
lukt. Juist dan is behoud van kwaliteit van

leven zo belangrijk.De klant heeft en houdt
de regie in handenen we geven de zorg ge.
zamenlijk vorm. We ondersteunen en begelei'
den de klant en bieden
'
een 'luisterendoor'j'
Mevrouw Van Olmen
bewoont zelfstandigeen
appartement in de wijk
van Ank: "na mijn heupoperatiekon ik gelukkig
thuis revalideren.Miin
zoon woont aan de andere kant van het
land,dus die kon me niet helpen.Maar de
medewerksters van Sensire stonden dag
en nacht voor me klaar. Niet alleen hielpen ze me bij het wassen en aankleden,
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maat ze zorgden er ook voor dat miin huis
neties bleef."
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gezonde
in
toopvariant
NordicWail<ing:
tijd razendpoputair
l<orte
cabine:gezondverwennen
Infrarood
genietil<votopvanhet
"Ookmetdiabetes
leven"
. Slaaplel<ker
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Voorwoord

DezeSensire
special
iseen
uitgavevan Sensire
regio
Arnhemen wordt huisaan
huisverspreidin de gemeenten Arnhem,Doesburg,
Duiven,Lingewaard,
Overbetuwe,
Renkum,
Rheden,
Rijnwaarden,
Rozendaa
l, Westervoorten
Zevenaar
in eentotaleoplage
vanr8o.oooexemplaren.
Redactie:
Jolanda
van Eldik,
Sensire
Redactie-adres:
Sensire
regioArnhem
Reieerstraat
ro/L

Meer bew egenbcttl kentni et ci atu meteen fanati ekmoet
ga an spor t en M et m inim aleinspannr ngwer kt u al aan
uw gezondhei d H ets' r' rtonrl l chaamsbetn' egi ngdi eueen voudiginuwdagelilkslevenkunt inbouwen: ee, eindje
l open'de trap nemen i n pl ' r' rtsvan ci el i ft en w " rarhet
aan hui shoudel rlw
k erk,de hond ui ti aten,tui nrert-noÍ

kan de f iet s pakkenin plaat svan de aut o. M aar der r kt
u ook
danse n

Bew egeni s l euk'ontspannenden de mani erom energi e
te ver br uiken.Uw har t - en bloedvat enblr lvenbet er in
condi ti e H et verl aagtde bl oeddruken het chol esterol geha lt e.
Als u veerbeweegt blijvenuw bot t en langerst er k
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b ent beter bestarrdtegen stress.
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eenbelangrijke
drijfveerom wekelijkshaar
mevrouwDix (bladzijde
5) is het contactmet medewandelaars
'looostokken'ter
handte nemen.

heeft,is het belangrijk
om zoveelmogelijkte bewegen.
of chronische
aandoening
Ookalsu een beperking
en beperkingen
werdhet mensenmet chronische
aandoeningen
Jarenlang
Uiteraard
binnende mogelijkheden.
en onbekendheid
met hetfenomeenwarendaar
afgeradensportiefte bewegen.Angstvoorgezondheidsschade

1

is inmiddelswel duidelijkgewordendat sportiefbewegengéén
onderzoek
de oorzaakvan.Uit wetenschappelijk

w

kanopleveren.
gezondheidsschade,
maarju ist gezondheidswinst
en vooralde gezondheidsbeleving
blijkteenste
De positieveinvloedvan bewegenop de gezondheidstoestand

ffi

to Hetfeit dat zij diabetesheeft belemmerthaarniet
op bladzijde
meeruit het verhaalvan mevrouwSmallegoor
heelveelte bewegenen vooralvan het levente genieten.

spierkracht,
lenigheid,
Vansporten bewegingwordt of blijft uw kindfit. Het isgoedvoor uithoudingsvermogen,
legtop bladzijde
r3 uit hoebelangrijk
het is kinderen
én socialeontwikkeling.
DiëtisteEvelynStraatman
coórdinatie
te stimuleren
om aansportte doenen meerte bewegen.

activiteitenen
ookde tijd te nemenvoorontspannende
Alsu regelmatigbeweegtof zelfssport,is het belangrijk
aandachtin dezespecialmet ondermeertips vooreenongestoorde
rust.Ook daaraanbestedenwe ruimschoots
nachtrust.

Wij wensenu veelleesplezier!
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naarRomeleiden,"

om eenstukjeongeluk
de sigaretaangrljpen
k, maar
belachelij
Vanzelfsprekend
te vergeten.
niet
overigens
tochtrapteik er weerin.Nu
zondergevolg.lk lagelkenachtin bedte piepen
je danook
Enalsje dochter
van benauwdheid.
nogeensmet de neusop defeitendrukt,krijgje
dleje nodighebt...
bevestiging
de uiteindel'rjke
directstoppen."
Terborgenaar
Nietvoorheteerstdatde 53-jarige
In r988,bij de geboorte
afzwoer.
zijnverslaving
wildehij haarhet
vanzijneerstedochter,
omgevingbesparen.
in eenrokerige
opgroeien
"Natuurlijk
is,maar
weetje dat rokenongezond
hebt,zieje
klachten
alsje zelfgeenconcrete
ookvolledig
wasnatuurlijk
Roken
geennoodzaak.
Alstieneris het
verantwoord.
maatschappelijk
en alsdertigerweet
stoer,alstwintigergezellig
je al nietmeeranders.
Eenpakjeshagwasvoor
kost.Maarom eenongezond
dagelijkse
mr.1
isegorstisch
opte leggen,
levenookaankinderen
Datwildeik niet."
en onverantwoord.
tot Kruispuntdat
Rinuswenddezichdestilds
"Waarin1e
organiseerde.
cursussen
anti-rook
af moestleggen.lk
elkeweekverantwoording

Senstre

vaneen
EndusmelddeRinuszichaanvoorde cursus
hadnognooitgefaaldten overstaan
"Beginseptember
liegen,
PakjeKansin Doetinchem.
groepen stiekemrokenen daarover
en hebsindsdien
volgdeikde eerstebijeenkomst
dat doeje niet.Dusik stopte,vande eneop de
Degroeponderginghet nietaltijd.
geensigaretmeeraangeraakt.
anderedag."Cemakkelijk
"lneensdroomdeik vaneenreusachtige
sigaret steunten overtuigtelkaardat de wil om te
moèstworden.lk werdzelfs
winnengroterisdande angstom te verliezen.
dieopgerookt
winnaars
Datztjnspelletjes Met dieinsteek
kunnenallecursisten
wakkermet zo'ntabaksmaak.
zi1n."
dieje geestmetyespeelten als-;ehonderd
bent,win je die."
procentgemotiveerd
Tochwaser in zooTweerredenvoorRinusom
"Datbegon,
met
genoeg,
cynisch
hulpte zoeken.
longontsteking
dubbele
hetoplopenvaneen
zeidende artsen
in zooz.Hetwaskantle-boord
Totjeer
doetjenadenken.
en diegedachte
nietmeeruitkomten danzoekje een
br.1na
lk denkdat allerokers
de sigaret.
oudetroost...

startener nieuwecursussen
Binnenkort
U kunt
PakjeKansin Velpen Doetinchem.
bij het cursusbureau,
zichaanmelden
telefoono3t4- 35 643t of pere-mail:
@sensire.nl.
cursusbureau
vindt u ookoP:
Meerinformatie
www.sensire.nl.

