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Nieuwsbrief september 2022 

 

Beste bewoners, bezoekers en familie, 
 

Graag brengen wij u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte van allerlei (belangrijke) 
nieuwtjes.  
 

Blije gebouwen 

In de bewonersbrief van juni is aangekondigd dat we La Providence nog mooier gaan 

maken door diverse gangen meer kleur en sfeer te geven. Ook de voormalige refter 

wordt goed bekeken. 

Het ontwerpbureau Livin' gaat praktisch aan de slag gaat om daar een mooi ontwerp 

voor te maken. 

In juli waren er workshops gepland om ervoor te zorgen dat de mensen van LIVIN’ ook input 

krijgen. 

Helaas konden die niet doorgaan. In plaats daarvan gaan we dat iets compacter organiseren en 

komt LIVIN’ op 29 september a.s. langs om wensen en behoeften (verder) op te halen. 

Met de uitkomsten van die bijeenkomsten, wordt een mooi plan gemaakt dat in 2022 en 2023 

wordt uitgevoerd. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Op zoek naar een leuk eigengemaakt cadeautje?  
Op donderdag 6 oktober van 10:00 – 16:00 uur verkoopt Zr. Miriam, in de hal 
van La Providence, o.a. zelfgemaakte kaarten en gehaakte cadeautjes. De 
opbrengst hiervan is voor de Missie, een project in Tanzania. Kom dus gerust 
een kijkje nemen. 
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La Providence steunt Oekraïners 
Vorige week hebben we genoten van de BBQ voor bewoners en hun 
familie. Daags daarna was er een fantastisch optreden van Ronnie Tober.  
 
Tijdens deze festiviteiten is een moment van aandacht gevraagd. 
La Providence denkt namelijk niet alleen aan leefplezier voor haar eigen 
bewoners, maar steunt ook elk jaar een goed doel.  
 
Dit jaar hebben we gekozen voor het Oekraïense huis in Maastricht, opgericht door onze 
collega Olha Sukhoviy (fysiotherapeut) samen met drie andere dames uit Oekraïne. 
 
Olha vertelt jullie graag hierover: ‘’ Veel Oekraïners zijn vanwege de oorlog hun land ontvlucht, 
vaak met kinderen. Zo ver van huis en onder deze omstandigheden is er des te meer behoefte 
om elkaar te ontmoeten.  
Daarom hebben we het Oekraïense huis opgericht. Daar kunnen volwassenen en kinderen elke 
zaterdag deelnemen aan verschillende activiteiten waar ze afleiding en enige rust kunnen 
vinden en positieve emoties kunnen beleven.  
Om dit te kunnen blijven doen kunnen we jullie hulp gebruiken! Daarom heeft La Providence de 
mogelijk georganiseerd geld te doneren. Ik wil jullie graag vragen om mee te doen, want samen 
zijn we sterk!’’ 
 
In deze brief vermelden we op verzoek van velen het banknummer voor een donatie.  
We hebben immers vaak geen contant geld meer bij ons en willen wel graag een bijdrage doen. 
Elke bijdrage is welkom, of het nu €1, €2, €5 of een groter bedrag is. 
 
Doneren kunt u doen op IBAN / Rekeningnummer NL82 RABO 011 7710989 t.n.v. Stichting La 
Providence. Vergeet niet in de omschrijving te vermelden: ‘LP steunt het Oekraïnse huis!’ 
Alvast hartelijk bedankt. 
 
Welzijn 
Na een heerlijke zomer, waarbij we hebben genoten van activiteiten op het terras en onze 

mooie kloostertuin, staan de frisse dagen weer voor de deur! Dit betekent een 

activiteitenprogramma dat vooral binnen zal plaatsvinden.  

We hebben voor de komende 3 maanden weer een variërend activiteiten programma voor U 

samengesteld. Laat U verassen! Neem gerust een kijkje bij de wekelijkse clubactiviteiten  

Blijf allen vooral gezond! 

Mochten jullie nog ideeën hebben voor passende actvitieiten, laat het ons weten via: 

welzijn@laprovidence.nl 

Aandacht maakt alles mooier,  we blijven onze bewoners zo veel mogelijk leefplezier bezorgen! 

Tot de volgende keer,  

Micha, Petra, Lizette, Paulien, Ilona, Bianca, Niki, Henny, Leandra en Coby  

mailto:welzijn@laprovidence.nl
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Clientenraad  
Na genoten te hebben van een heerlijke warme zomervakantie gaan 

de leden van de cliëntenraad er weer met frisse moed tegenaan.  

Voor de vakantie hebben we ons bezig gehouden met de volgende 

punten: 

- Project "Leefcirkel" (het opendeurenbeleid): wat betekent het opendeurenbeleid voor de 

bewoners van de Driesprong en wat betekent dit voor de overige bewoners van La 

Providence. Ter informatie omtrent dit onderwerp hebben enkele leden de 

informatiebijeenkomst over dit onderwerp bezocht en werden we tevens, tijdens een 

cliëntenraadvergadering, door Ilse den Mulder goed geïnformeerd over het gebruik van de 

tag voor zowel binnen als buiten in de tuin.                                                                                                                                  

Over het algemeen verloopt de pilot van het opendeurenbeleid goed met dien verstande 

dat bewoners ook nog wel tegen verschillende obstakels aanlopen. Het afsluiten van de 

poort naar de Perenlaan bleek, vooral voor de zusters, vaak lastig. Ook enkele nog niet 

geleverde technische middelen veroorzaken hier en daar problemen voor de overige 

bewoners. De cliëntenraad heeft daarom het voorstel gedaan om het open deurenbeleid 

terug te draaien totdat alles naar behoren functioneert zodat de overige bewoners minder 

last ervaren van de veranderingen.  

- Project "Blije gebouwen": La Providence gaat de gangen bij de kamers en de 

Zorgappartementen meer kleur en sfeer te geven. Leden van de cliëntenraad hebben zich 

opgegeven voor de workshops om actief mee te denken in de aanpassingen van de gangen. 

- Werkplan Cliëntenraad: er komt veel werk op ons af als cliëntenraad. Voor we het weten 

hebben we een hele lijst met onderwerpen waaraan we willen gaan werken. Daarom 

hebben we een werkplan 2022-2023 geschreven waarin wordt vermeld welke activiteiten 

de cliëntenraad de komende twee jaar zeker wil gaan oppakken. Dit werkplan geeft ons ‘n 

houvast en voorkomt dat belangrijke onderwerpen blijven liggen. U kunt ons werkplan te 

allen tijde opvragen en inzien. Binnenkort plaatsen wij een exemplaar op de website van La 

Providence.  

- De huidige cliëntenraadbrochure is niet meer actueel. Daarom is deze vernieuwd.  

Binnenkort verspreiden we deze aangepaste vernieuwde brochure en ook deze plaatsen 

we op de website.  

- Werving van nieuwe leden voor de cliëntenraad: omdat de zittingstermijn van twee leden 

van de cliëntenraad bijna is verstreken zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe leden die actief 

betrokken willen en kunnen zijn bij de zorg- en beleidsontwikkeling van La Providence. Wij 

zijn verheugd u te kunnen melden dat er zich twee potentiële kandidaten gemeld hebben. 

De kennismakingsgesprekken met hen hebben reeds plaatsgevonden. Indien de kandidaten 

met ons in zee willen gaan, stellen wij ze u in de volgende nieuwsbrief voor.  

- De cliëntenraad sluit aan bij de strategische verkenning ten behoeve van het herijken van 

het strategisch meerjarenplan van La Providence. In de volgende nieuwsbrief vermelden 

wij u meer hierover. 
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- Nieuwsbrief: ook de cliëntenraad heeft de nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in de 

zorg en wat dit voor u als bewoner van la Providence betekent, ontvangen. Wij gaan met 

de bestuurder Ingrid Backus in gesprek over de voorgestelde maatregelen die noodzakelijk 

zijn om te borgen dat La Providence een prachtige plek blijft om te wonen en te werken.  

We houden u uiteraard op de hoogte.  

 

Hartelijke groeten,  

  

Ingrid Backus 
Bestuurder 


