Vet lief

Nieuw Unicum neemt met regelmaat bewoners op
die eerder in een verpleeghuis hebben gewoond.
Tussen mensen die 80 of 90+ zijn. De moeder
van de bewoner die ik voor deze nieuwsbrief
interviewde, dacht dat er voor de jongere groep
gehandicapten, die niet meer thuis kan wonen,
eigenlijk geen goede plek is. Totdat zij Nieuw
Unicum ontdekte. Haar zoon is blij
dat hij nu weer allerlei activiteiten kan
ondernemen die bij zijn leeftijd horen.
En dan realiseer je je dat Nieuw Unicum ook inderdaad een unieke plek is.

Al een paar jaar waren we erover in gesprek met
’t Plein Fastfood: het organiseren van een snackmiddag in Nieuw Unicum. Alle bewoners én
personeel
zouden patat
en een snack
krijgen. Op
de dag van
de liefde, 14
februari was
het zover. Het
werd een zeer
feestelijke
middag. De
buitenlocaties
Noord en
Centrum, en
Union kwamen op de Brinck
De hele dag werd
snacken. De aanloop was
druk gefrituurd.
vooral voor collega’s facilitair
een grote uitdaging. De medewerker voedingsbegeleiding moest bepalen welke snacks ook voor
mensen met slikstoornissen te eten waren. Ze
experimenteerde met gemalen patat met patatkruiden, om zoveel
mogelijk mensen van
deze snacks te laten
genieten. Ze maakte
grote intekenlijsten
met keuzemogelijkheden. ’t Plein heeft
besloten van deze
happening een jaarlijks
evenement te maken.

Ik wens u een mooie zomer toe.
Willemijn van den Bos, fondsenwerver

Rolstoelﬁets
Een bewoner tijdelijk verblijf wilde zijn rolstoelfiets
tijdens zijn logeerpartijen bij Nieuw Unicum
graag gebruiken en kwam daardoor op een mooi
idee. Hij schonk zijn fiets, met een nieuwwaarde
van € 4.000,- aan onze vriendenstichting.
Ook de revisie van de kapotte accu kregen wij
van hem cadeau. Inmiddels is de rolstoelfiets
gerepareerd en geplaatst op het Reigershof, zodat
de schenker de fiets makkelijk kan gebruiken.
De overige bewoners zijn geïnformeerd dat de
fiets gebruikt kan worden, en dat gebeurt al
regelmatig. De coördinator van het Reigershof
heeft een ontheffing geregeld voor gebruik
van de rolstoelfiets in
de Waterleidingduinen.
Team Bezoekerscentrum
De Oranjekom heeft een
ontheffing geregeld voor
door de week.

Zo ziet gemalen
patat eruit.

Comité van aanbeveling:
Dieuwertje Blok, Boudewijn de Groot,
Jan Lammers, Alexander Rinnooy Kan
Deze bewoonster ging op bezoek bij de manege.
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Verpleeghuis

stichting vrienden van

Dartbord

Uniongebouw

De zus van één van onze bewoners wilde graag een
schenking doen aan afdeling dagbesteding. Voor het
bedrag dat ze bijeengebracht had kon een aangepast
dartbord met toebehoren aangeschaft worden. Het
bord wordt ingezet voor een vaste groepsactiviteit op
de vrijdagmiddag en incidenteel bij evenementen.

Onder de bewoners van het
Uniongebouw zijn aardig
wat lekkerbekken. Zij lieten
onze vriendenstichting
weten dat ze graag een kok
van Café Loetje (Overveen)
voor hen wilden laten
koken. Aan die wens
voldeed Loetje graag.
Zij stelden een ervaren
kok beschikbaar die al
duizenden biefstukken had
gebakken. De biefstuk werd
traditioneel geserveerd in
jus met als enige bijlage
witbrood.

Restaurantweek

De kok had deze dag een
primeur: Hij moest voor het
eerst op inductie bakken.
De verzorgenden van Union
maakten een mooie tafel op
met borden en bestek. Ook
had één van de bewoners
een mooie bos bloemen
verzorgd voor de kok. Maar
liefst 20 biefstukken werden
met veel smaak genuttigd.
Wat een geweldige actie van
Loetje!

Zandvoort Centrum wilde graag een aanvraag
doen bij Stichting Vrienden voor de organisatie
van een zogenaamde ‘restaurantweek’ voor haar
bewoners. Voor de doelgroep is het niet mogelijk
(teveel prikkels) om met de gehele groep uit eten te
gaan. Het idee is nu dat bewoners kunnen kiezen
uit meerdere restaurantjes en zo allemaal één
keer in kleine groepjes uit eten kunnen (binnen de
restaurantweek). De locatie heeft aangegeven om
hoeveel bewoners het gaat en ons bestuur heeft
per bewoner en begeleider een bedrag beschikbaar
gesteld. In het volgende nummer een beeldverslag
van deze week.

Sta-op stoel

Blauwe Loper en Thalassa

Eén van onze bewoners had een mooie sta-op stoel
aangeschaft maar overleed kort na de aankoop. Onze
vriendenstichting kreeg hierover een berichtje met de
vraag of de stoel nog een
goede bestemming kon
krijgen. Het Reigershof
meldde zich met de
vraag of de stoel in de
huiskamer van het hof
geplaatst mocht worden.
Ze verwachten dat de
stoel met zeer grote
regelmaat gebruikt zal
worden.

Vorig jaar berichtten we u over de ingebruikname
van de Blauwe Loper op het strand van Zandvoort.
Toen we onze diverse hoven vroegen
of ze een leuke activiteit voor hun
eigen hof wilden bedenken, meldden
zich maar liefst vijf voor een uitstapje
naar de Blauwe Loper! Het Valkenen Lijster-, Reigers-, Patrijzen- en
Meeuwenhof brachten een bezoek aan
de Loper en Strandpaviljoen Thalassa.
De hoven waren unaniem enthousiast.
De bezoekjes werden afgesloten met
een kibbelingmaaltijd of veganistische
Ook de verzorgenden
hamburger. Vervoer en maaltijd werden
mochten meesmullen.
aangeboden door Stichting Vrienden.
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‘Gewoon doorgaan’

Een portret van Martin Bronkhorst
Martin Bronkhorst wordt in 1969 geboren in
Haarlem. Zijn vader werkt in de bouw. Martin
heeft één jongere zus. In 1976 wordt Martin
geopereerd en bestraald vanwege neuroblastoom.
Zijn levensverwachting is heel laag. De artsen geven
hem hem drie weken. Hij staat vanaf dat moment
regelmatig onder controle en loopt nog steeds bij
de kinderoncoloog in het Prinses Máxima Centrum.
Martin is dus eigenlijk een medisch wonder.

naar Heliomare. Daar krijgt hij een soort bootcamp
om op te krabbelen. Terug in het verpleeghuis wordt
hem nauwelijks meer fysio aangeboden. Hooguit
10 minuten fietsen per week. Een paar kilo tillen.
Door de slechte zorg komt hij weer in het ziekenhuis
terecht waar ze hem als een kleuter behandelen. In
zijn medisch rapport staat: ‘kleineren werkt niet’. Hij
komt wederom in het verpleeghuis. Gedurende vier
maanden wordt hij slechts 2x gedoucht, de tweede
keer pas als zijn moeder de organisatie hier op
aanspreekt.

Na de basisschool gaat Martin naar de Grafische
School in Haarlem. Als hij besluit na deze opleiding
de MTS te doen, wordt
geconstateerd dat hij zowel
woord- als leesblind is. Hij
besluit dan om te gaan werken
en wordt grafisch fotograaf.
Deze fotografen maken foto’s
voor handgraveren en die
moeten dan in spiegelschrift
worden gezet zodat de graveur
kan graveren.

Als Martin de laatste keer
in het verpleeghuis verblijft
wordt hem de mogelijkheid
geboden om twee weken te
logeren in Nieuw Unicum. Dit
bevalt hem heel goed. Opeens
kan hij van alles doen, zoals
zwemmen, werken op de
boerderij en fysio. Vanwege
de financiële rompslomp die
dit tijdelijk verblijf met zich
meebrengt kan hij helaas
niet nog een keer logeren
en belandt hij weer in het
verpleeghuis. In de tussentijd
mag Martin gelukkig wel
alvast dagbesteding in Nieuw
Unicum afnemen.

Martin woont bij zijn ouders
thuis tot zij op een gegeven
moment besluiten om te gaan
wonen in Tanzania (1984-85).
Martin blijft in het ouderlijk
huis wonen en doet alles zelf.
Onderweg naar zijn werk krijgt
hij zijn eerste tia rond 1995 (een
Martin Bronkhorst
gevolg van de behandelingen naar
aanleiding van neuroblastoom). Martin belandt in
De opnamecoördinator van Nieuw Unicum weet
het ziekenhuis. Daar volgen op één dag meerdere
uiteindelijk een permanente opname te regelen. Hij is
tia’s. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt hij andere
er nog maar sinds mei en probeert nu allerlei vormen
werkzaamheden in het grafisch bedrijf.
van dagbesteding. Meditatie vindt hij zonde van zijn
Volgens Martin’s ouders krijgt hij gedurende zijn
tijd. Hij is computerfreak en houdt van koken. Het
ziekteproces zeker 50 tia’s.
‘inburgeren’ gaat hem te langzaam, zo graag wil hij
aan de slag.
In 2017 gaat Martin voor het laatst met zijn ouders
op safari in Tanzania. In september 2018 krijgt hij
Zijn huidige rolstoel, aangemeten door het verpleegeen hele zware CVA (richting de kleine hersenen,
huis is nog te klein. Hij hangt er nu in. De metingen
in het gebied dat ooit bestraald en geopereerd is).
voor een nieuwe stoel zijn al gedaan. Het liefste wil
Dan kan hij niet meer thuis wonen. Anderhalve week
hij weer lopen, desnoods achter een rollator. Maar
verblijft hij in een verpleeghuis en wordt dan verhuisd
een nieuwe rolstoel is een mooie tweede.
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De Wens
Eén van onze verzorgenden hoorde van een
bewoner dat hij nog
nooit met de trein gereisd
had. Dus ze organiseerde
voor hem een grote verrassingstrip: via station
Zandvoort en Sloterdijk
naar Schiphol! De Nederlandse Spoorwegen had
op elk station een medewerker klaarstaan die de twee
aan boord hielp. Op Schiphol keek meneer zijn ogen
uit. Vrienden van Nieuw Unicum bood de lunch aan.
Hartelijk dank ieder die dit mogelijk heeft gemaakt!

Op vakantie naar De Lutte
Bewoners en medewerkers van het Reigershof
zijn vier dagen op vakantie geweest naar De
Lutte. Op de heenweg gingen ze lunchen bij het
Muiderslot en troffen ze een vogelshow aan. Dit
mooie staatsieportret is hier gemaakt! Tijdens
hun vakantie hebben ze ook een bezoek gebracht
aan Dierenpark Duitsland Nordhorn. Stichting
Vrienden van Nieuw Unicum betaalde de kosten
voor busvervoer.

SponsorKliks
Bestel via de sponsorKliks pagina van Stichting
Vrienden van Nieuw Unicum bij webwinkels waar u
gewoonlijk ook al koopt. Van alle aankopen wordt
een commissie maandelijks aan onze stichting uitbetaald. U betaalt niks extra’s. Zie sponsorkliks.com

Uitjesweek Pauwenhof
Ook dit jaar heeft het Pauwenhof vier gezellige
dagen uit georganiseerd voor haar bewoners.
Dit jaar stond op het programma: Hoenderdaal
Dierentuin (geweldig als de aapjes op je schoot
komen zitten!); Strandrups Noordwijk (heerlijk
de wind even door je haren en een stuk over het
strand rijden); Zuiderzeemuseum (interessant hoe
dat er vroeger allemaal aan toe ging) en Bioscoop
Beverwijk (lekker lunchen en dan even achterover
zakken bij de film).
Stichting Vrienden Van heeft het vervoer voor deze
week betaald. De week werd afgesloten met een
BBQ.

COLOFON
De Nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar
en is een gratis uitgave van de Stichting
Vrienden van Nieuw Unicum.
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Wat was er veel te zien bij het Zuiderzeemuseum!
De kosten voor groepsvervoer worden deels vergoed
door een stichting die anoniem wenst te blijven.
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