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De Boomgaard
De Boomgaard is een woonzorgcentrum speciaal bestemd voor Chinese/Aziatische ouderen.
Voor iedere bewoner is er een zorgplan opgesteld naar hun zorgbehoeften. Daarnaast wordt
er één keer per week huishoudelijke zorg geleverd. Elke dag wordt ervoor gezorgd dat onze
bewoners drie keer per dag een Chinese warme maaltijd krijgen. Elke maand wordt van de
bewoners de bloeddruk gemeten en het gewicht gewogen. De volgende activiteiten worden
aangeboden aan de bewoners:
• lichamelijke oefeningen 5 keer per week vóór de lunch;
• zanggroep, 1 keer per week (nu even gestopt vanwege Covid-19);
• filmmiddag, elke dag;
• geheugen spelletjes (minstens 1 keer per week).
De dagbesteding is alleen bestemd voor bewoners van de Boomgaard. Er komen momenteel geen bewoners uit de wijk.
Naast het interne zorgteam werken wij ook samen met een extern zorgteam. Het externe
zorgteam komt regelmatig naar de Boomgaard en bestaat uit:
• Huisarts
• Apotheek
• Mondzorg
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• Diëtist
• Logopedie

• Ergotherapeut
• Fysiotherapeut

Wat is uw naam en leeftijd?
Ik ben T. S. Wong (90)
Hoe bent u bij ons terecht gekomen?
Mijn dochter heeft het voor mij geregeld. Zij
had van kennissen gehoord over De Boomgaard.
Waarom heeft u voor ons gekozen?
Omdat het woonzorgcentrum speciaal bestemd is voor de Chinese ouderen.
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Welke activiteiten vindt u het leukst?
Waarom vindt u dat leuk?
De filmmiddag en de praatgroep.

Zouden wij er nog activiteiten aan toe kunnen voegen?
Geen idee. Ik vind het prima zo.

Wat kunt u vertellen over het wonen in de
Boomgaard?
Het doet mij denken aan het dorp van het
land van herkomst. Ik kan de deur van mijn
Hoe lang bent u al cliënt bij de Boomgaard?
woning openhouden en toch voel ik me veiIk woon al bijna twee jaar in de Boomgaard.
lig. De Boomgaard lijkt op een dorp. Wij kennen elkaar en wij praten elke dag met elkaar.
Wat vindt u prettig aan de zorg van de Boom- Dat vind ik heel fijn.
gaard? Waarom?
Ik vind het goed dat er 24 uurszorg wordt
geleverd en de medewerkers spreken bijna
allemaal Chinees.
Welke elementen zijn daarbij het belangrijkst?
Dat ik rechtstreeks met de medewerkers kan
communiceren en er elke dag een Chinese
maaltijd wordt gekookt.

“Ik vind het belangrijk voor mijn cliënten dat
ze hun oude dagen in een vreemd land blij
kunnen voelen.”
Zorgcoördinator Yuk Ling Chan (55)
‘Mijn carrière bij MOB begon op de Graaf
Florisstraat. Daar ben ik gestart als maatschappelijk werker in 2008. Na verloop van
tijd kwam daar ook de dagbesteding bij voor
Chinese ouderen. Al pratend met de
directeur kwamen we erachter dat de zorg
bijgesteld moest worden. Op die manier
konden we voldoen aan de wensen van de
Chinese ouderen. De 24-uurs zorg was er
niet en daar was wel behoefte aan. Toen
ontstond het idee om een woonzorgcentrum
op te zetten voor Chinese ouderen waar ook
24-uurszorg geleverd kon worden.
Vervolgens heb ik een onderzoekje gedaan

bij de Chinese kerk en de Chinese verenigingen in Rotterdam Rijnmond. Daarna heb ik
contacten gelegd om te kijken of er behoefte
was aan een woonzorgcentrum voor Chinese
ouderen.
Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging en
ben mij volledig op de zorg gaan richten. Ik
had geen zorgachtergrond dus moest alles
leren. Ik heb samen met mijn zus Yuk Kuen
een opleiding niveau 4 gevolgd, die ik in drie
jaar heb afgerond. Ik heb ook veel geleerd
van collega’s op de werkvloer die veel werkervaring hadden in de zorg.

Naast mijn opleiding, wat voornamelijk
theorie gericht was, leerde ik hoe je mensen
moest verzorgen, de verpleegkundige
handelingen.’
Een ingrijpende verandering voor mij was
om van maatschappelijk werker over te stappen naar de verpleging. De inhoud van het
werk is anders. Bij het maatschappelijk werk
had ik voornamelijk een adviserende rol en
nu zit ik midden in de verzorging. In deze
positie moest ik ervoor zorgen om een team
op te zetten. Daarnaast zorg te verlenen en
niet te vergeten het overleg met de familie
van de cliënten. Het totaal pakket dus. Het
team moest nog verder vorm krijgen. We
hebben er zeven jaar over gedaan om een
team te vormen met een zorgachtergrond.
We werken nu met mensen van niveau 2 tot
en met 4. De grootste uitdaging in het werk

is om voldoende personeel te hebben om
elke minuut, zeven dagen in de week, 24 uur
per dag zorg te leveren. Het lukt wel, maar
soms is het echt aanpoten als er een tekort is
in de planning. Bij een eventueel te kort, dan
spring ik zelf bij.
Ik krijg de meeste voldoening uit mijn werk
als de bewoners zich gelukkig voelen en mijn
team plezier beleeft aan de werkzaamheden.
Ik vind het belangrijk voor mijn cliënten dat
ze hun oude dagen in een vreemd land blij
kunnen voelen. De Chinese ouderen komen
uit China, Hong Kong en Singapore.
Voor nu en in de toekomst van de Boomgaard is dat wij de mensen kunnen blijven
verzorgen, de cliënten uit hun isolement
halen en de kwaliteit van het team
versterken.’
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Wat is uw naam?
Ik ben mevrouw Suk Ying Liu
Waarom heeft u gekozen om vrijwilligerswerk te doen?
Ik ben gevraagd door de leidinggevende van
De Boomgaard, mevrouw Yuk Ling Chan.
Heeft u eerder vrijwilligerswerk gedaan?
Ja, ik ben lid van een Chinese kerk. In de kerk
doe ik ook veel vrijwilligerstaken.
Hiervoor was ik ook een vrijwilliger geweest
van een Chinese organisatie.
Wat maakt het voor u leuk?
Om mensen blij te maken of te kunnen
helpen geeft mij een fijn gevoel.
Wat is uw doel als u uw dag begint bij de
Boomgaard? Waarom?
Om mensen blij te maken of aandacht te
schenken. Ik hoop hiermee dat ik hun
isolement een beetje kan wegwerken.
Hoe lang bent u al vrijwilliger bij de Boomgaard?
Ongeveer zeven jaar.

een vrijwilliger

Van welke activiteiten ziet u mensen
opfleuren?
Praatgroep, zanggroep en filmmiddag.
Heeft u een leuke ervaring meegemaakt?
Wij maken vaak grapjes tijdens de zanggroep. Door grapjes te maken komen soms
heel veel verhaaltjes over vroeger. Wij genieten daar allemaal heel erg van.
Welke activiteiten zijn er?
Praatgroep, zanggroep, filmmiddag en geheugen spelletjes.
Wilt u er nog iets aan toevoegen?
Ik vind het fijn om vrijwilligerswerk te doen.
Het geeft mij echt een fijn gevoel. Ik vind
het leuk dat ik iets kan bijdragen, naast mijn
werk, aan de Chinese ouderen.

Informatie over MOB kunt u ook vinden
op de website en diverse social media.
Op www.mob.nu vindt u onze website.
Op facebook kunt u ons volgen op
https://www.facebook.com/MOBrotterdam

Yuk Kuen Chan is er vanaf het allereerste
begin van de Boomgaard in 2013 bij.
‘We waren het eerste woonzorgcentrum
van MOB en hadden geen soortgelijke
voorbeelden. Wij moesten veel zelf uitzoeken. Alles was nieuw. Om een voorbeeld te noemen het Volledig Pakket
Thuis (VPT). Er was niets over bekend,
dus het was moeilijk om vanuit niets te
beginnen. Het voordeel was wel dat wij
een eigen draai konden geven aan de
Boomgaard.’
‘Niet alle appartementen van de Boomgaard
waren direct bewoond toen er cliënten kwamen wonen.
We hebben contacten gelegd met de Chine-

se verenigingen in het hele land. Mond tot
mond reclame heeft heel veel voor ons gedaan. Er is veel voorlichting gegeven over
het nieuwe woonzorgcentrum. Op deze
manier hebben wij cliënten geworven voor
de Boomgaard. Toen was het snel vol! Ik
ben ook een paar keer mee geweest naar
de voorlichting. Ik vond het leerzaam om
op deze manier in contact te komen met
de Chinese gemeenschap.
Wij waren het eerste woonzorgcentrum in
Nederland voor Aziatische mensen. Inmiddels zijn we acht jaar verder en gaat het
nog steeds goed. Het is wel hard werken
voor het personeel.
Ik heb de Boomgaard zien groeien.
Vanaf het oude pand, de verhuizing en
uiteindelijk hier.
Als ik de verzorging vergelijk met de verzorging die men in Hong Kong zou krijgen,
waar ik vandaan kom, is het een groot
verschil. In Hong Kong is de ruimte van de
woning beperkt. Je hebt een bed, nachtkastje en dat is het. Hier in de Boomgaard
heb je de ruimte om te kunnen leven. Verder zie ik dat de bewoners ook de Westerse gewoonten zich eigen hebben gemaakt.
Nog een andere vergelijking. Hier vertrouwt de familie ons en stellen ze vragen,
maar in Hong Kong zijn er veel meer vragen over van alles en nog wat.
Het leukst vind ik dat de ouderen in hun
eigen cultuur verzorgd worden en ik zie
dat zij daar blij van worden. Vanaf het
begin ben ik betrokken bij de Boomgaard,
dus ik voel mij echt thuis.’

“Ik heb de Boomgaard zien groeien.”
Verpleegkundige Yuk Kuen Chan

De Boekenrode
Woonzorgcentrum de Boekenrode staat midden in de groene omgeving van de woonwijk
Zuidwijk. De bewoners van de Boekenrode hebben verschillende culturele achtergronden.
Wij geven gehoor aan de religieuze behoeften of levensovertuigingen.
•
•
•
•
•
•
•

Zorgtijd van 07.00-11.00 uur (piektijd van de zorg);
De nieuwe naam van het huiskamerproject is Dagbeleving;
Dagbeleving is dagelijks van 10.00 -14.00 uur open op de begane grond;
Koffietijden zijn ‘s ochtends tussen 10.00-11.00 uur en
‘s middag tussen 15.00-16.00 uur;
We geven aandacht en ruimte voor het individu binnen de Boekenrode;
We hebben “maatjes” (onze vrijwilligers) om naar buiten te gaan met de cliënten;
Tegenwoordig is er begeleiding om de cliënten en mantelzorgers te ondersteunen 		
en een luisterend oor te bieden aan cliënten.
(Begeleiding van ouderen en contacten).
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“Ik doe met alles mee.”

Mevrouw Taskin (74) woont 47 jaar in
Nederland. “Dit is mijn vierde adres sinds
ik uit Turkije vertrok.” Sinds haar man is
overleden en haar kinderen op zichzelf
wonen zat zij alleen thuis.
“Door mijn dochter ben ik in de Boekenrode
komen wonen. Vanwege de activiteiten, de
Turkse bewoners en Turkse medewerkers
die de taal spreken. Bovendien voel ik mij
niet alleen. Als ik op mijzelf zou wonen, dan
zou ik moeten wachten op de zorg en hier
is er altijd iemand die mij direct kan helpen.
Het is fijn hier. Ook belangrijk is de verzorging. Ik kan aangeven dat ik door een vrouw
verzorgd wil worden. Het is leuk om een
goede band met het personeel te hebben,
maar met Melek heb ik een speciale band.
De eerste maanden toen ik hier woonde was
ik somber, wilde ik niets doen. Mijn dochters
vertelden het personeel om mij te stimuleren
om actief te zijn. Dat deed het personeel ook.
Nu heb ik het naar mijn zin en kijk ik iedere
dag uit om weer naar de dagbesteding/bele-

ving te gaan. Ik vind het leuk om te kleuren,
maar het hangt er vanaf wat er op die dag te
doen is. Eigenlijk vind ik alles wel leuk om te
doen. Ik doe met alles mee.
Over het algemeen ben ik tevreden. Ik leef
en dat is genoeg. Als het personeel met mij
praat dan ben ik vrolijk en blij. Als ik alleen
was geweest, dus alleen op mijzelf had gewoond, zou ik niet weten hoe het mij zou zijn
afgelopen.’

“Het is niet altijd rozengeur en
maneschijn, maar samen komen we
er altijd uit!” Zorgcoördinator Lorien Firma

Lorien Firma is zorgcoördinator van woonzorgcentrum de Boekenrode.
Haar carrière in de zorg begon als stagiair
waar zij in verschillende tehuizen heeft
gewerkt. Zij heeft veel ervaring opgedaan,
omdat zij alle functies heeft doorlopen tot
aan de functie die zij nu heeft als zorgcoördinator. Zo was zij ziekenverzorgende,
heeft ervaring opgedaan op gesloten afdelingen, psychogeriatrische afdelingen en
somatiek (chronische lichamelijke aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson,
een chronische longziekte (COPD) of een
beroerte (CVA)).
Vanaf 1998 was Lorien werkzaam bij Laurens De Beukelaar en heeft zij voor verschillende huizen van Laurens gewerkt. In
2017 was zij daar nog teamleidster.
‘Ik ben in 2018 bij de Boekenrode gestart.
Via medewerkers die al werkzaam waren bij
MOB ben ik uiteindelijk hier terechtgekomen.
Ik vond het best pittig in het begin, omdat
alles nog opgezet moest worden. Inmiddels
loopt het, maar de zorgvraag is wel zwaarder
geworden en daar moet je mee om zien te
gaan. Dat is een mooie uitdaging.
Ik vind het belangrijk om kwalitatief goede
zorg te leveren. Dat is ook een speerpunt
voor de Boekenrode samen met mijn hardwerkende team.
De zorg is altijd in beweging en daar moeten
we naar handelen anders lopen we achter de
feiten aan. Persoonsgerichte en cultuurgerichte zorg en daarbij kijken we vooral naar
het individu. De wens van de cliënt staat
voorop. Bijvoorbeeld als de cliënt aangeeft
om midden op de dag te willen douchen in
plaats van ’s ochtends, dan doen wij dat.
De sfeer onder de medewerkers, de gezelligheid en werkplezier. Het is hier echt thuiskomen in de zorg ook voor de medewerkers,
maar ook hard werken.
Cliënten wonen met plezier bij ons. Zij zijn
geen nummer, maar unieke personen die

zich ook gezien en gewaardeerd voelen als
cliënt. Samen proberen we eruit te komen.
Het is niet altijd rozengeur en maneschijn,
maar samen komen we er altijd uit!
De toekomst voor de Boekenrode is blijven
werken aan de kwaliteit van zorg, comfortabel wonen voor onze cliënten en werkplezier.
Momenteel worden de binnen- en buitenkant van het gebouw gemoderniseerd. In de
volgende nieuwsbrief kan ik u er meer over
vertellen.’

Mob ook een zeer actieve cliëntenraad
heeft?
Wij zijn benieuwd naar u. Via de cliëntenraad
kunt u meepraten. Bent u cliënt, bewoner,
mantelzorger of vrijwilliger en betrokken bij
onze zorg dan kunt u uw stem laten horen in
en via de cliëntenraad.
De cliëntenraad vertegenwoordigt de
cliënten en behartigt zo goed mogelijk hun
belangen. Zij zijn als het ware de ogen en
oren van de cliënten. Voor het uitbrengen
van adviezen is het van belang dat de
cliëntenraad goed op de hoogte is van wat er
onder de cliënten leeft. De cliëntenraad
functioneert volledig onafhankelijk en
zelfstandig.
Wilt u meer weten? Op de website van MOB
leest u uitgebreidere informatie.
https://mob.nu/clientenraad/

Al bijna 12 jaar zit Eda in het vak van
helpende waarvan de laatste drie jaar bij
MOB. ‘Ik ben er vanaf het begin, toen de
Boekenrode werd opgezet, werkzaam.
Samen met nog een collega zijn wij de eerste personeelsleden die werden
aangenomen.’
‘Het begin was heftig, omdat alles nieuw was,
de mensen moesten aan ons wennen. Nu is
het anders als ik de cliënten spreek zijn zij
tevreden met de zorg die zij krijgen.

Ik hoor eigenlijk alleen leuke dingen terug.
In al die jaren heeft Eda veel meegemaakt,
maar er zijn situaties die haar zijn bijgebleven. “Ik kan mij nog herinneren toen ik een
dementerende cliënt de laatste zorg gaf.
Zij kon zich niets meer herinneren zelfs de
namen van haar familieleden niet, maar wel
mijn naam. Ze nam afscheid, bedankte mij
en binnen een paar minuten was zij overleden. Dat was een aparte ervaring.’

“Goede zorg bieden aan cliënten,
dat is mijn uitgangspunt.”
Zorgmedewerker Eda Car

Waarom ik dit werk doe?
‘Ik weet nog heel goed toen ik een jaar of vier à vijf was en het haar van mijn opa waste.
Ik vond het heel fijn om voor hem te zorgen. Bezig zijn met mensen, vandaar dat ik voor
dit beroep heb gekozen. Het past bij mij als mens. De opleiding ga ik nog afronden. Mijn
kinderen zijn zes en acht jaar en het voelt goed dat ik volgend jaar ga afronden. Goede
zorg bieden aan cliënten, dat is mijn uitgangspunt.’

“Mensen vertellen waar ze op dat
moment behoefte aan hebben.”

					Vrijwilliger Jolanda van Ostende

Jolanda van Ostende is vrijwilliger bij de
Boekenrode. Toen zij hoorde over een
huiskamerproject, waarbij vrijwilligers
nodig waren, was haar aandacht meteen
getrokken. Zij wilde eerst weten of ze het
aan kon, zodoende liep zij een dag mee
om het te ervaren. Het beviel haar goed
en sinds december 2018 organiseert zij
samen met een andere collega vrijwilliger
activiteiten voor de bewoners.
‘Ik ontwikkel de activiteiten zelf, maar houd
goed in het oog wat de cliënten aankunnen.
Sommigen zijn vaak moe of is de motoriek
niet meer wat het is geweest. Dus moeten de
activiteiten passend zijn.
Ik ben drie dagdelen per week gastvrouw/
vrijwilliger voor een groep van zes bewoners,
wat het maximale is in deze coronatijd. Van
11.00 – 14.00 uur zijn er activiteiten waaraan
de bewoners kunnen deelnemen inclusief
een lunch.’
Wat de meest gewilde activiteit is?
Schilderen, maar dan meer in de zin van
kleuren creëren. Verder kan er onder andere
ook gepuzzeld worden en met blokken gespeeld worden.

Voor dementerenden of mensen met een
verstandelijke beperking zijn dit de activiteiten waar zij blij van worden.
Gesprekjes voeren is ook een belangrijk
onderdeel van de dagbeleving. Mensen vertellen waar ze op dat moment behoefte aan
hebben. Of als er een leuk liedje op de radio
is, dan praten we over die tijd van vroeger.
Zo is er een mevrouw die zich nog heel goed
die liederen kan herinneren en dan zingen
we mee. Dan wordt er ook gelachen. Ook
worden er dingen op verzoek gemaakt zoals
een kartonnen kroontje met bloemen erop
die ook nog eens gedragen wordt.
Ik dring nooit iets op want het doel is dat
de mensen zich goed voelen en dat het niet
belastend is.’

Beyt Essalam
Beyt Essalam is nu nog gevestigd in het gebouw van de Boekenrode. In 2022 verhuizen zij
naar de nieuwe locatie op de Pleinweg. Momenteel is men druk bezig met de bouw. Het
nieuwe gebouw heeft 24 appartementen van circa 35m² tot circa 40m² verdeeld over vier
etages. Zowel echtparen als alleenstaanden kunnen er wonen. Voor meer informatie en een
filmpje over Beyt Essalam kunt u de website bekijken https://mob.nu/beyt-essalam
• Zorgtijd van 07.00 – 11.00 uur.
• Koffie- en theemomenten 10.00 -11.00 uur en ‘s middags 15.00 – 16.00 uur.
• De visie van Beyt Essalam is dat het welzijn van onze bewoners hoog in het vaandel staat.
• Dagbeleving dagelijks van 10.00 - 14.00 uur onder begeleiding van Jamila Karrat.
Collega’s/vrijwilligers/stagiaires worden gecoacht en begeleid om in te spelen op de
behoeften van onze bewoners. De activiteiten die aangeboden worden kunnen zowel
individueel als in groepsverband gedaan worden. De activiteiten bestaan uit:
Ma, di, wo - ochtend wandelen met de wandelclub.
Ma, di, wo - middag vóór het koffie- en theemoment lezen van de Koran in
groepsverband.
Do, vrij - ochtend is het crea-ochtend. We bieden bijvoorbeeld seizoensgerichte
activiteiten.
Do, vrij - middag één op één momenten (in wording met een vrijwilligersorganisatie).
• Voor onze bewoners die daar behoefte aan hebben en in groepsverband luisteren/kijken/
dansen naar (klassieke) muziek en culinaire programma’s. Alle activiteiten worden naar de
behoeften van onze bewoners aangeboden. Op onze nieuwe locatie worden de activiteiten
uiteraard uitgebreid.
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Ik heb een zorghart en dat draag ik altijd bij
mij, het zit er van nature in. Aandacht geven
aan de mensen waar de zorgmedewerkers
niet aan toekomen, daar spring ik bij.
Wij (personeel) zijn te gast bij de bewoners,
wij zijn er dankzij hen, zo zie ik het. Soms willen bewoners niets doen. Het is dan aftasten
wat de reden is. Ik forceer niets. Vaak geven
zij als antwoord dat zij hun leven lang hebben gewerkt en alleen willen luisteren naar
de Koran of televisie kijken. Dan moet je er
achter zien te komen wat ze wel leuk vinden.

“Wat ik in die tijd ontdekte is de
liefde voor de oudere mensen.”
Activiteitenbegeleidster Jamila Karrat
Jamila Karrat, activiteitenbegeleidster,
heeft haar opleiding Sociaal Pedagogisch
Werk (SPW) voltooid met de intentie om
met kinderen te gaan werken. ‘Ik vond en
vind nog steeds de fases in de groei prachtig om te zien. In die tijd was er niet veel
werk in die richting. Ik wilde niet stilzitten. Ik wilde mij nuttig maken, iets betekenen. Aan de overkant van mijn huis ben
ik toen het verpleegtehuis binnengelopen
en kon ik aan de slag in de huiskamer. Ik
begon met activiteiten te organiseren. Na
verloop van tijd heb ik mijn VIG (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg) diploma behaald. Ik ben er acht jaar in werkzaam geweest, maar lichamelijk werd
zorg verlenen te zwaar voor mij.’
‘Wat ik in die tijd ontdekte is de liefde voor
de oudere mensen. Ik werd verliefd op de
doelgroep ouderen en ouderen met dementie. Ze kunnen niet aangeven of jij als verzorgende iets wel of niet goed hebt gedaan. Ze
zijn erg kwetsbaar voornamelijk de ouderen
met dementie.

Het gebeurt ook dat zij in de keuken willen
zijn en de geuren willen ruiken van het eten
dat bereid wordt. Het is dan genoeg voor
hun om aan de eettafel te zitten.
Ik vind dat je je niet druk moet maken om
wat je ziet als je hier binnenkomt. De bewoners zitten gezellig aan tafel, heerlijk niets
te doen. Het gaat erom dat ze tevreden en
comfortabel zijn. Er is een meneer die houdt
van Mens erger je niet op zijn Marokkaans.
Een andere mevrouw die luistert graag naar
Syrische muziek. Ze wordt daar heel blij van
en soms ook emotioneel, want het roept herinneringen op en dan huilt ze soms.
We dansen samen en de andere bewoners
die kijken naar ons terwijl wij dansen. Ook is
er één op één contact, heel prettig voor onze
doelgroep, dus dan geef ik soms een handmassage of een voetverzorging waar zij heel
blij van worden.’

Bij Beyt Essalam is personeel werkzaam
met verschillende achtergronden. Zowel
op het culturele als het religieuze vlak.
‘Mijn medewerkers weten waarvoor zij
kiezen als zij worden aangenomen.
Ik vind het erg belangrijk dat onze doelgroep de zorg krijgt die zij nodig hebben.
Uiteraard hoort een professionele
houding van het personeel daar ook bij.
Daarnaast moeten zij kennis hebben van
het Islamitische geloof. Hierdoor ontstaat
begrip voor de bewoners en hun gebruiken.’
‘De persoonsgerichte zorg en kwaliteit van
het leven, dat onze cliënten krijgen, is onze
eerste prioriteit. Ik wil dat onze cliënten dat
ervaren en kunnen genieten, ook van de
kleine dingen.
In 2010 ben ik bij zorgorganisaties in de wijk
begonnen. Ik heb een stichting opgezet voor
vrouwen participatie genaamd Kracht van
de vrouw. Die stichting is nog steeds actief.

Er was een functie als teamleider in
Dordrecht bij de extramurale zorg. Na het
gesprek met personeelszaken van MOB,
waar ik een goed gevoel bij had, ben ik
aangenomen. Echter na drie weken in
Dordrecht werken met deze totaal andere
doelgroep, kreeg ik hier geen goed gevoel
bij.
Ik vond mijzelf meer een digitale planner,
terwijl mijn voorkeur ligt bij intramuraal
en multicultureel. Na gesprekken met de
directeur kon ik bij Beyt Essalam terecht.
Ik voel mij hier helemaal thuis en in mijn
element.
De toekomst is voorlopig dat eind 2022
alles reilt en zeilt bij Beyt Essalam op een
mooie locatie en liefdevolle zorg wordt
verleend. En nog verder in de toekomst
openen we een tweede locatie van Beyt
Essalam. Ik zou het geweldig vinden als we
ook nog landelijk zouden kunnen gaan.’

Toen ik bij zorgorganisatie Laurens op gesprek ging, vroegen zij na twee gesprekken
of ik bij hen wilde komen werken. Ik begon
daar op niveau 2. Mijn ambitie was wel om
in de zorg te blijven. Nadat ik eenmaal mijn
IG functie had, kreeg ik een andere kijk op
de reguliere zorg. Daarna dacht ik, ik wil
veranderingen doorvoeren. Zo zag ik de
kloof die er op de werkvloer was met de
Islamitische families.
Ik ben bij MOB terechtgekomen door Lorien
Firma (zorgcoördinator De Boekenrode).
Wij hebben samengewerkt bij Laurens.
Lorien vertelde mij wat MOB doet en waar
zij voor staan.
Er zou een woonzorgcentrum komen voor
Islamitische ouderen en zij vroeg of dat iets
voor mij zou zijn. Ik was wel toe aan een
andere uitdaging, want mijn functie van
junior leidinggevende was aan het
veranderen.

Hakima Abraymi (43) is moeder van drie
kinderen en woont in Rotterdam.

“Ik voel mij hier helemaal thuis en in
mijn element!”
Zorgcoördinator/locatiemanager
van Beyt Essalam, Hakima Abraymi

‘Mijn vader woont twee jaar in Beyt Essalam. Samen met mijn zusje en twee
broers hebben we de taken verdeeld om
mijn vader te bezoeken. In ieder geval
komt een van ons elke dag om hem te
zien. We nemen hem mee naar buiten.
Naar de Turkse supermarkt, samen boodschappen doen. Op tien minuten lopen
is er een markt tegenover Albert Heijn.
Dat vindt hij leuk. Mijn broer komt hem
scheren en we nemen hem meer naar de
kapper. Verder zijn er veel leuke groene

plekjes in de omgeving waar hij naar toe
kan. Daar vrolijkt hij van op.’
‘Wat wij belangrijk vinden is dat hij actief blijft
en in zijn cultuur blijft. Naarmate je ouder
wordt ga je steeds meer terug naar vroeger.
Dus is het eten belangrijk en dat hij Marokkaans kan spreken. Vroeger sprak hij Spaans,
Frans en Arabisch. Dat is hij al vergeten. We
zien dat hij achteruit gaat. De omgeving waar
hij verblijft is voor hem heel erg belangrijk.
Ik hoop dat andere mantelzorgers het be-

“Het personeel is zo lief voor de
bewoners. Je voelt de liefde.”
Mantelzorger

staan van deze locatie ook ontdekken. We
zijn echt blij en tevreden dat hij hier is.
Via mijn zusje, die maatschappelijk werker
is, zijn wij achter het bestaan van Beyt Essalam gekomen. Het personeel is zo lief voor
de bewoners. Je voelt de liefde. Ik hoor dat

van meer bewoners. Ik omschrijf het als een
hechte familie, ook al kennen ze elkaar niet.
Beyt Essalam is een echte aanrader.’
De naam van de mantelzorger is bekend bij
de zorgcoördinator/locatiemanager Hakima
Abraymi.

‘Ik kom uit Marokko en woonde in de stad
Marrakesh. Het eten dat wij hier krijgen
doet mij terugdenken aan vroeger. Vroeger aten wij samen met de familie. Dat
samen eten aan een grote tafel is hier ook
een gewoonte. Het eten is prima en het is
hier heel gezellig.’
‘Elk weekend ga ik naar huis, naar mijn
vrouw. Ik ben door mijn schoondochter bij
Beyt Essalam terecht gekomen.
Voordat ik hier kwam ben ik één keer gevallen en heb heel veel gebroken. Ik heb zes
weken in het Ikazia ziekenhuis gelegen, waar
ik medicijnen moest innemen. Dat heb ik niet
gedaan. De medicijnen voelden niet goed.
Toen ik weer naar huis kon heb ik goede
verzorging gehad.
Ook heb ik in een ander verzorgingstehuis
gewoond, maar daar had ik het niet naar
mijn zin. Daar was ik ziek. Gelukkig kon ik bij
Beyt Essalam terecht en hier voel ik mij goed.

In gesprek met

een bewoner

Met begeleiding ga ik met mijn rollator naar
buiten om te wandelen. Ik heb een goed
leven hier.’
De naam van de bewoner is bekend bij de
zorgcoördinator/locatiemanager Hakima
Abraymi.

Bienvenido
Bienvenido is een nieuw te openen woonzorgcentrum aan de Middellandstraat in Rotterdam
voor ouderen met een Kaapverdiaanse of Surinaamse achtergrond. De persoongerichte zorg
die geboden wordt is afgestemd op de culturele achtergrond van de toekomstige bewoners
met een zorgprofiel/ZZP5 of hoger voor WLZ zorg.
Het te vormen team van betrokken medewerkers kent de Surinaamse en Kaapverdiaanse
cultuur. Zij zullen voor u klaar staan om u een luisterend oor te bieden. In overleg zorgen zij
ervoor dat u 24 uur per dag de zorg krijgt zoals u dat wenst en wanneer u dat wilt.
Bienvenido bestaat uit vier verdiepingen. De etages zijn te bereiken via de twee liften die
zich links en rechts van de hoofdingeng bevinden. Op de begane grond naast de ingang
bevinden zich de apotheek en huisarts. Er zijn 29 huurappartement met een oppervlakte van
circa 45m² die geschikt zijn voor echtparen en alleenstaanden. Het appartement is voorzien
van een slaapkamer, keukenblok, woonkamer en badkamer met toilet.
Bienvenido heeft een dakterras waar een prachtig uitzicht is over de skyline van Rotterdam.
Ook bevindt zich op deze etage het restaurant waar de maaltijden worden bereid en kan
worden deelgenomen aan de activiteiten van de dagopvang.
De verwachte oplevering is het eerste kwartaal van 2022.

E-mail: info@mob.nu
Telefoon 010 - 476 08 18

Deze foto’s hebben wij ontvangen.
Bijzondere momenten van de afgelopen
periode in de woonzorgcentra

MOB Paashazen deelden bij alle
woonzorgcentra eitjes uit

DJ-Ollie gaf een balkonconcert
bij de Boekenrode

Heeft u ook een bijzonder moment of
leuke gebeurtenis vastgelegd?
Stuur de foto’s naar info@mob.nu
ovv afdeling communicatie
“Nieuwsbrief”

Bij Beyt Essalam werd het
suikerfeest uitgebreid gevierd

Deze nieuwsbrief Woonzorgcentra MOB is met zorg samengesteld.
Heeft u opmerkingen over de inhoud of wilt u
onderwerpen aandragen voor de volgende uitgave?
Neemt u dan contact op met MOB afdeling Communicatie
via telefoonnummer 010 - 4760818 of
het algemene emailadres info@mob.nu

MOB is op diverse manieren te volgen op Social Media,
Youtube en de website.
www.mob.nu
https://www.instagram.com/mob_rdam/
https://www.facebook.com/MOBrotterdam/

