
Studiedag 'Hart van de zorg'

Op 19 maart wordt op Eckartdal een stu-

diedag gehouden over de grondhouding
van het begeleiden. Meer in het bijzonder
over de grondhouding. die de basis vormt
van 'Gentle teaching', Speltherapie, maar
ook van het kijken naar bewoners vanuit
zingevingsperspectief. Deze studiedag is

een logisch vervolg op een eerdere studie-
dag die in het najaar van 1995 werd ge-
houden. Toen was de vraag: Hoe houden
we de uitgangspunten vast. die toen aan

de orde kwamen. Ondertussen is er veel
veranderd in de zorg, maar ook in de or-
ganisatie van de zorg. Zorgplannen, le-

vensverhalen. f unctiedifÍerenliaïie.' Panta
Rhei' e.d. Hoewel het doel van die veran-
deringen verbetering van de zorg is. heb-

ben werkers soms het gevoel niet meer
aan de zorg toe te komen. Veranderingen
kosten inrmers t1d. energie en veel kruim.
Door grotere werkdruk en een zorg, die

steeds meer lijkt te verzakelijken komt de
relatie met de bewoner onder spanning.
En die re atie vormt de basis - het hart -

voor een goede zorg.
Hoe houden we ondanks al die extra in-

spanningen een goede grondhouding
overeind? OÍ: hoe hou je het hart in de
-^-^aLUt9 i

Deze ervar ngen en overwegingen warer
de aanleidrng voor mensen, d e bezig zijn
met Gentle teaching . Speltherapie en ztn-
geving. te bezien hoe we met deze vragen
op een constructreve manier aan de slag
kunnen. Dit hebben zij vertaald in een Stu-
diedag of liever een Werkdag. Daarin wii
men begeleiding handvatten aanreiken om
een kwalitatref goede zorg te kunnen blij'
ven aanbieden. ook b nnen de huidige be-
grenz ngen. Tijdens de studiedag wordt er

concreet gewerkt aan de eigen grondhou-
ding met werkvormen vanuit Speltherapie.
ln de aÍgelopen weken hebben zich men-
sen vanuit nagenoeg alle teams voor deze
werkdag aangemeld. De deelname is be-
perkt tot 50 personen. Een even groot
aantal heeft zich aangemeld als belang-
stellende. We hopen, dat zij op een later
tijdstip eveneens aan een dergelijke werk-
dag kunnen deelnemen. Aanmelding als
'belangstellende' is nog steeds mogelijk bij

één van de onderstaande personen:
Helen Frankhuijzen (speltherapeute)
Maria v. Hout (begeleidster Kleine Brink 6)

Werner v.d. Wouw (geestelijke verzorging)

Bericht van overli.jden

Onlangs bereikte ons het bericht van

iret overlijden van Willy Kalb, oud-me-
dewerker dagbesteding en technische
dienst. Willy werkte 23 jaar op Eckart-
dal. Op 60-larige leeftijd - precies vi1Í

jaar geleden - ging hij vervroegd met
pensioen.
Woensdag 1 7 december vond de
plechtige uitvaartdienst plaats in de
O.L. Vrouw van Lourdeskerk aan de
Vlokhovenseweg.
Willy Kalb was bij collega's en bewo-
ners een graag geziene figuur. Wij ge-
denken hem met respect en wensen
zijn vrouw en kinderen veel sterkte
toe.
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