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Vanuit het management

Het is alweer even geleden dat u een nieuwsbrief rond de nieuwbouw in Geldermalsen

ontvangen hebt. Vanwege de vakantie is er een uitgave van de nieuwsbrief uitgevallen en nu

na de zomervakantie alles weer is opgestart, is het goed om u weer wat bij de “praten”. 

De bouw verloopt voorspoedig en ligt qua planning goed op koers. De verwachting is dat de

oplevering voor de kerst van dit jaar zal gaan plaatsvinden. De afwerking van het geheel

voordat de cliënten er goed in kunnen wonen kost meer tijd en dat betekent dat de

verhuizing ergens in maart volgend jaar gaat plaatsvinden in plaats van februari 2023. Een

spannend moment voor de cliënten want het is best een grote verandering. Wij zijn

dankbaar dat het geheel goed mag gaan. Wij mogen uitzien naar een mooie nieuwe locatie

en ervaren daarin ook Gods nabijheid en zegen. 

In deze nieuwsbrief zal iedere commissie vertellen wat de stand van zaken is. In deze

nieuwsbrief treft u veel minder foto’s dan dat u gewend bent. Degene die altijd trouw voor

ons de foto’s maakt heeft dit de afgelopen tijd niet kunnen doen. Hij hoopt dit binnenkort

weer te kunnen doen. U bent echter pas nog in het nieuwe gebouw geweest en hebt een

goed beeld gekregen van de stand van zaken. Vandaar dat wij het wel aandurven om een

wat “kalere” nieuwsbrief te sturen. Ik wil u nog wijzen op de website rond de nieuwbouw die

actief is en waar u via de mail ook vragen kunt stellen. Uiteraard kunt u mij of Lemke bij

vragen ook altijd even bellen. Wij wensen u veel leesplezier.



Inmiddels zitten we in oktober en is er heel veel voorbereidingswerk 

gedaan voor de inloopavond. We hebben iedereen ontmoet en het 

grootste deel heeft ervoor gekozen om de inrichting aan Siloah over 

te laten. Achter de schermen hebben we alle keuzes verwerkt en bij 

de aannemer neergelegd.  

Verder zijn we bezig met de inrichting van onze kantoren en kijken we naar verlichting en de

algemene aankleding van het gebouw. 

Er zijn verschillende nieuwe schoonmaakmaterialen besteld

voor de nieuwe locatie, denk bijvoorbeeld aan

schoonmaakkarren en karren voor de was. Verder wordt er

goed nagedacht over een juiste schoonmaakplanning.

Stand van zaken per werkgroep

Inmiddels hebben we al nieuwe personeelsleden aan 

kunnen nemen voor de nieuwbouw. Deze zijn gestart op 

onze locaties. De inzet van uitzendkrachten wordt daarbij 

voor nu overbodig waar we heel blij mee zijn. Deze mensen 

zullen zich in de algemene nieuwsbrief voorstellen.  We zijn nog hard op zoek naar meer

nieuwe collega's. We zijn samen met mensen van het Dienstencentrum een campagne

hiervoor gestart. Er zijn leuke foto's gemaakt van ons team die u wellicht tegenkomt in

kranten en tijdschriften. We hopen op deze manier onze formatie compleet te krijgen. 



Sinds de zomervakantie zijn we twee keer bij elkaar gekomen. We richten ons nu op het

ontwikkelen van een verhuisplan. Hierbij moet u denken aan processen rond opruimdagen

en de dag van de verhuizing zelf. Ook hebben we nagedacht over hoe we als cliënten en

familie met elkaar kunnen kennismaken. Zodat we zo goed mogelijk van een oude naar een

nieuwe situatie kunnen gaan. 

In de vorige nieuwsbrief is melding gemaakt van een vriendencomité wat zich vooral gaat

richten op het uitdenken en organiseren van activiteiten met betrekking tot het sponsoren

van zaken voor de nieuwbouw. Er is immers best veel nodig en niet alles kan worden betaald

vanuit het budget. Door met elkaar activiteiten te ontwikkelen en daardoor geld op te halen,

kan de woonlocatie voor onze cliënten nog mooier worden. Er zijn inmiddels ook twee

deelnemers aan het comité die naast de medewerkers mee gaan doen en de eerste

bijeenkomst is bij het verschijnen van deze nieuwsbrief gepland. 

Op 8 oktober jl. was er een inloopochtend op de bouw. We kijken terug op een mooie

inloopochtend. Het was fijn om zo in het gebouw te kunnen kijken. Bij meerdere kamers was

er al gestuukt en/of waren de tegels in de badkamer al te zien. Voor de bewoners kwam er

ook zo meer beeld bij de nieuwbouw en we zagen betrokken families die om hen heen

stonden.   

Op D.V. 17 november 2022 wordt een avond georganiseerd voor de zaakwaarnemers van de

nieuwe cliënten. Tijdens deze avond wordt – in aanwezigheid van o.a. Allie Pol van het

cliëntservicebureau - vooral ingegaan op praktische zaken rond het wonen in de nieuwe

locatie en ook de formele zaken die geregeld moeten worden. De zaakwaarnemers hebben

inmiddels een uitnodiging hiervan ontvangen. 

Voorzitter: Hilda



Op D.V. 6 december 2022 wordt een gezamenlijke avond gehouden die in het teken staat
van elkaar ontmoeten en kennismaken. Cliënten en twee naaste betrokkenen en
medewerkers die dit willen, zijn hiervoor reeds uitgenodigd. Tijdens de avond zullen we
gezamenlijk eten en wordt in informele sfeer met elkaar verder gesproken en informatie
gedeeld. Aan de inhoud van het programma wordt nog gewerkt. Wij zijn altijd gewend om
aan het einde van het jaar een afsluitende avond te hebben per locatie. Dat zullen we, ook
gezien de kosten die we al maken op 6 december a.s., dit jaar achterwege laten en we
beschouwen de avond dan ook gelijk als afsluiting van dit jaar, alhoewel het jaar nog een
paar weken duurt. 

Tot slot
We hopen dat u door deze nieuwsbrief voldoende informatie heeft gekregen over de
ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. Heeft u vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief? Stuur ze dan gerust naar nieuwbouwgeldermalsen@siloah.nl. 


