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Medewerkers van De Soos

Een woord van de directie
Wij zijn nu in het midden van het jaar 2017. De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan het welzijn van de seniorenburgers. De transformatie van de organisatie naar een professionele en kwalitatieve organisatie is onze grootste prioriteit.
Voor ons is daarom van belang dat wij werken aan onze visie door stap
voor stap onze korte termijn doelen bereiken. Een van de belangrijke
doelen die wij nastreven is het aantrekken van kwalitatief hoog opgeleid
kader om zo onze diensten te brengen naar een hoger niveau.
Dat is ons aardig gelukt, want voor het eerst heeft het tehuis een complete directieteam, waardoor de kans tot optimale bedrijfsvoering vergroot wordt.
Onze dank gaat uit naar het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting die hard heeft gewerkt om samen met de instelling belangrijke
doelen te verwezenlijken. Ook de adviezen en de samenwerking met de
vakbond en de bewonersraad is van groot belang voor de organisatiegroei.
Als organisatie is ons streven om de nieuwe ontwikkelingen in de wereld
bij te houden en altijd up to date te zijn . Namens de directie wenst ik u
veel lees plezier toe.
Samen zijn wij sterk!!!!!

Dhr. O. Jabini, BSc
Directeur Huize Ashiana

Verslag wandelmars Huize Ashiana
Zoals u weet heeft Huize Ashiana
meegedaan met de AVD van april
2017. Het was een geslaagde loop
en wij zullen volgend jaar zeker
weer present zijn. U krijgt een
collage van de wandelmars.

Oogsten uit de tuin van AShiana
Dhr. Moesan project
leider tuinbouw, had samen
met de bewoners succesvol
casave kunnen oogsten uit de
tuin van het tehuis. De bewoners hebben de volgende
dag genoten van een gezonde
casave soep. De bedoeling is
dat onze tuin ons voorziet
van verse producten.
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Viering 12 mei dag van de
verpleging
Zoals elk jaar heeft Huize Ashiana dit
jaar ook de Dag van de Verpleging
gevierd. De minister van Sociale
Zaken en Volkshuisvesting was uitgenodigd. Ook de OD KMW, het
Stichtingsbestuur en de Bond hebben
geparticipeerd. Het was een geslaagde
dag. Op deze dag hebben wij de beste
bejaardenverzorgende en de beste
medewerker van het jaar benoemd.
De medewerker van het jaar is dhr.
Chotoe van de technische dienst en
bejaardenverzorgende is zr. Stroom
van unit 6. Wij hopen dat zij een
voorbeeld mogen zijn voor de andere
medewerkers.

Uitreiking certificaat aan de
bejaardenverzorgende van
het jaar door de directeur
van het tehuis

Uitreiking certificaat aan de
beste medewerker van het jaar
door de minister van SoZaVo

Twee verpleegkundigen van Huize
Ashiana die pas geslaagd zijn van de
opleiding en terug zijn in het tehuis,
zijn door de bewonersraad warm verwelkomd. Ze zullen nu de kennis die
zij hebben opgedaan toepassen in de
praktijk.

Nieuwe bewoner bij onze
dagopvang
Onlangs hebben wij nog een seniorenburger erbij voor onze dag opvang.
Wij willen hierbij de familie bedanken
voor het vertrouwen die zij hebben in
onze diensten. Wij willen
mevr. Noordzee welkom heten en
hopen dat zij zich samen met onze
seniorenburgers zal vermaken.

De directeur Samen met de bejaardenverzorgende en medewerker van het jaar. Onze verplegenden hebben niet
alleen talent om te verplegen maar ook om te zingen

Mevrouw Noordzee kon zich al
flink aanpassen en deed flink
mee aan de handenarbeid samen
met de andere seniorenburgers
van de dagopvang en ook van
Huize Ashiana

Activiteiten in de Soos
De
soos is een plaats waar alle activiteiten voor de seniorenburgers worden georganiseerd.
De directie heeft besloten om
het professioneler in te richten
met duidelijke programmas
voor de bewoners.. Dit heeft
geresulteerd in meer activiteiten en ontspanning voor de
bewoners. Hier een klein
overzicht van de activiteiten
in de Soos

Ouderen info

6 Voordelen van Yoga voor ouderen
1. Je leert dieper te ademen. Ouderen hebben vaak last van een korte ademhaling, waarbij te vaak geademd wordt. Dit
kun je voorkomen door de adem in de buik plaats te laten vinden. Deze zogenaamde buikademhaling of uiteindelijk
zelfs totale ademhaling zorgt voor optimaal gebruik van de totale longcapaciteit. Hierdoor komt er meer zuurstof in het
bloed, voel je je energieker, maar minder gejaagd.
2. Concentratie. Door middel van meditatie of andere oefeningen (bijvoorbeeld oogoefeningen), oefen je de concentratie.
Uiteindelijk ben je beter in staat je te richten op jezelf of op een bepaald punt. Je geeft op deze manier richting aan
jezelf, leert afleiding van binnen- of buitenaf te negeren.
3. Je wordt emotioneel rustiger. Jongere mensen zijn vaak naar buiten gericht, ouderen meer naar binnen. Yoga helpt
om bewuster van je lichaam te worden., jouw emoties onder controle te houden. Zo kunnen de ouderen onder ons best
last hebben van emotionele spanningen of hebben een heftige emotionele gebeurtenis meegemaakt (in het verleden).
4. Yoga zorgt voor ontspanning. Doormiddel van verschillende Yoga oefeningen leer je de onrust, stress en de spanningen
in je lichaam te verminderen. Je leert gehele ontspanning toe te passen, waardoor blokkades in je lichaam verminderd
of bestreden kunnen worden. Spierspanningen worden minder, waardoor je je beter in je vel voelt. Ook wordt de flexibiliteit positief gestimuleerd.
5. Het stimuleert de bloedsomloop. Bij verschillende Yoga oefeningen (Asana’s) en ademhalingsoefeningen (Pranayama)
gaat het bloed in je lichaam stromen. Ook krijg je meer zuurstof in je bloed. Dit zorgt ervoor dat de bloedsomloop
gestimuleerd wordt. Dit zorgt voor meer energie, blokkades worden verminderd of zelfs bestreden. Denk aan
hartklachten, een hoge bloeddruk of ademhalingsproblemen.
6. Stabiliteit. Je leert door middel van de verschillende Asana’s de stabiliteit te bevorderen. Denk aan evenwichtsoefeningen of juist de geaardheid op twee benen in verschillende Asana’s. Hierdoor leer je een goede houding en voel je
je
stabieler.
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Nieuwe voorzitter
bewonersraad
Op donder dag 22 juni 2017
heeft mevr. Bento, Z. na 5 Jaren
leiding te hebben gegeven aan
de bewonersraad de voorzitterschap overgedragen aan dhr.
Thompson. Zij heeft de afgelopen 5 Jaren heel veel bereikt
binnen het tehuis samen met de
andere leden van de raad. Wij
willen haar heel hartelijk danken
voor haar bijdrage. Ze zal wel
nog deelnemen in de nieuwe
raad als commissaris van cultuur
en feestelijke activiteiten. De
nieuwe samenstelling ziet er als
volgt uit: dhr. Thompson
(voorzitter) dhr. Rodrigues
(1ste secretaris)
Hoog bezoek aan Huize Ashiana van Yoga Guru Prahalad Singh
uit India
Elke woensdag morgen om 11.00
uur hebben wij Yoga oefeningen
voor de seniorenburgers van het
tehuis verzorgt door yoga leider
Wim Ritoe. Op woensdag 28 juni
2017 hadden wij een bijzondere
dag. De bewoners hadden
namelijk hoog bezoek van Yoga
Guru Prahalad Singh uit India. Bij
deze gelegenheid hebben de bewoners wijze lifestyle tips gekre-

gen en konden zij leuke en intensieve yoga oefeningen doen
met de guru. Wij willen dhr.
Wim Ritoe bedanken die het
mogelijk heeft gemaakt voor de
sbewoners om de eer te krijgen
deze guru te ontmoeten.

Film avond met 1 juli viering
Op 30 juni jl. hadden wij
onze maandelijkse filmavond. In verband met 1
juli hadden wij een speciaal programma in elkaar
gezet. De bewoners van
Huize Majella en Bureau
Dak- en thuislozen waren
uitgenodigd. Drie medewerkers van het tehuis zijn
uitgeroepen tot de meest
gemotiveerde medewerkers van het jaar 2017.
Deze zijn dhr. M. Dollart,
mevr. S. Agard en mevr.

M. Sordam. Wij hopen dat
zij een voorbeeld mogen zijn
voor de anderen. Er werd
daarna een optreden gedaan
door een gospelgroep, gevolgd door een koto show.
Hierbij werden er verschillende odo’s ten gehore gebracht. Na dit optreden
konden de bewoners en de
bezoekers genieten van de
film “Hoe duur was de
suiker”.

Staatsolie doneert een industriële droger aan Huize
Ashiana
Twee maanden geleden heeft Huize Ashiana een verzoek gedaan aan staatsolie voor een
industriële droger voor de wasserij. Met veel blijdschap mochten wij vernemen dat het verzoek goedgekeurd is. De behoefte hiervoor was groot vanwege de grote hoeveelheid aan
kleding dat er dagelijks gewassen wordt waardoor het personeel overbelast werd. Dit is
natuurlijk een grote verlichting voor de medewerkers van de wasserij. Op 14 juli 2017
vond de officiele overdracht plaats. Na de diverse toespraken het zangkoor Sisa opgetreden waarna de overdracht symbolisch plaatsvond.
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Gesprek met de nieuwe voorzitter van de
bewonersraad
Onlangs is dhr. Thompson
gekozen tot voorzitter van de
bewonersraad. In verband
hiermee hebben wij besloten
om een gesprek te hebben
met hem. Dhr. Thompson
geeft aan blij te zijn dat de
bewoners het vertrouwen in
hem hebben om de
doelgroep te vertegenwoordigen. Als voorzitter
wilt hij een hechte band met
de bewoners opbouwen
waardoor ze bewust worden
van hun rechten en plichten
en die naleven. Voor hem is
het een grote uitdaging om

dit op hem te nemen gezien
het feit dat zij allemaal ouder
worden. Daarvoor is er veel
geduld en begrip nodig. Tot nu
toe is de samenwerking met
de directie goed en wij zullen
het zo voortzetten. De directeur aarzelt nooit om naar
de bewoners te luisteren en is
bereid samen met ons naar
oplossingen te zoeken. De
bewoners verwachten van mij
dat ik mij hard inzet voor vernieuwing binnen het tehuis.
Het wonen in Huize Ashiana
vind ik tot nu toe rustig en
comfortabel. Ik krijg de nodige

Elke dinsdag aangepaste aerobic voor onze bewoners
Elke dinsdag hebben wij in de
Soos een aangepaste aerobic
programma voor onze senioren
burgers. Deze keer hebben wij
getracht om de bewoners ook
rondom het terrein te laten joggen samen met de fysiotherapeut. Het is geslaagd. Dit is goed
voor de fitheid en voor het hart.
Daarna mochten ze genieten
van een koude drank en een
hapje. Deze activiteit zullen wij
elke dinsdag herhalen met onze
bewoners.

PZ weetjes
Hieronder de medewerkers die pas in dienst zijn

Onderdirecteur Administratieve diensten
Dhr. R. Sommandas

Onderdirecteur Dienstverlening cliënten
Mevr. A. Pansa

Verplegenden in dienst per 1 juni 2017

Bejaardenverzorgenden
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Assistent bejaardenverzorgenden

•

Mevr. S. Sistina

- Mevr. M. Haakmat

•

Mevr. A. Gill

- Mevr. J. Gezius

•

Mevr. S. Hoogdorp – Etman

- Mevr. I. Albitrouw

•

Mevr. N. Strok

- Mevr. L. Belfor

•

Mevr. M. Pinas

- Mevr. B. Tjaroeme

•

Mevr. W. Bouwe

- Mevr. H. Moedig - Riedewald

•

Mevr. L. Clemens

- Mevr. H. Pika

•

Mevr. V. Holwijn

- Mevr. A. Nikkie

•

Mevr. S. Sordam

- Mevr. C. Amavia

•

Mevr. E. Alexander

- Mevr. F. Abese

•

Mevr. E. Stuger

- Mevr. M. Pobosie

•

Mevr. M. Wijders

•

Mevr. P. Tawjoeram - Araitjamare
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Gepensioneerde medewerkers voor het jaar 2018

#
1
2
4
6

Naam
Lont, John
Macnack - Teeroeme, H
Dalger, Martha
Hofwijk, Norma U

7
8
9
10
11

Sporkslede, Lorette I
Jackson, Sylvia M
Johnson, M
Emanuelson, Trees
Lansdorf - Castelen, L

12 Raavenberg, Mamaja

Geboren datum
9-dec-1957
18-dec-1957
25-feb-1958
1-jul-1958

Uittree datum
1-jan-18
1-jan-18
1-mrt-18
1-aug-18

3-aug-1958
4-aug-1958
14-aug-1958
17-okt-1958
10-nov-1958

1-sep-18
1-sep-18
1-sep-18
1-nov-18
1-dec-18

19-nov-1958

1-dec-18

Personeelsweetjes
Artikel 23
BUITENFUNCTIESTELLING EN ONTHEFFING
Het bevoegde gezag kan, indien het belang van de dienst zulks vordert, een landsdienaar
van zijn functie - met inbegrip van nevenfuncties - ontheffen, zonder hem gelijktijdig in een
andere functie te benoemen.

Dhr. R. Chotoe
Medewerker van het jaar 2017

mevr. S. Stroom
bejaardenverzorgende van het jaar 2017

Uitje naar de Hermitage mall met de
bewoners van de dagopvang
Op vrijdag 7 juli jl. heeft de
Soos een uitje gemaakt naar
de mall met de cliënten van
de dagopvang. Het was een
erg gezellige en ontspannen
activiteit. De bedoeling van
dergelijke uitstapjes is dat wij
de cliënten buiten de instelling brengen om in een
ander omgeving een plezierige tijd met elkaar te beleven.
Dit zullen wij als regelmatige
activiteit meenemen in ons
activiteitenprogramma.

Huize Ashiana krijgt gerenoveerde
biljarttafel van de biljart bond

Zoals u weet zijn wij bezig te
werken in de Soos aan een
volle dagbesteding voor onze
bewoners. De biljart bond
heeft daarom gemeend hun
ondersteuning hieraan te
geven door ons een gerenoveerde biljarttafel te
schenken, dit met tussenkomst van een bewoner in
Huize Ashiana. De bewoners,
vooral de oude biljartspelers,
waren erg verheugd. De bedoeling is dat zij elkaar het
spel leren zodat een ieder
ervan kan genieten. Namens
directie, staf, personeel en
bewoners bedanken wij de
biljartbond voor hun bijdrage.
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De directeur en de
bewoner die mede
geholpen heeft dat
wij de biljarttafel
konden krijgen,
mochten de eerste
wedstrijd spelen
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Wetenswaardigheden m.b.t. ons
tuinbouwproject
Wist u dat:
• vanaf de start van onze tuinbouwproject wij al 12.000 kg aan groenten en aardvruchten hebben verschaft aan onze centrale keuken?
• onze tuinbouwproject door vele organisaties wordt geprezen en dat deze ook gestart zijn
met een tuinbouwproject?
• Edellweiss Garden onderleiding van Dhr. Moesan belast is met het tuinbouwproject en veel
sociaal werk heeft verricht binnen het tehuis? (voorbeeld; de verfraaiing van het terrein,
schenking van 200 soorten planten en bloemen aan het tehuis, het versieren en verfraaiing
van de Soos) en van plan is zonder enige betaling verder te gaan met de verfraaiing?
•
•

Edelweiss Garden ook gratis zorgt voor het onderhoud van de verfraaiing binnen ons tehuis?
wij binnenkort een donatie krijgen voor de installatie van een watersproeier door de LGBT
organisatie om onze groenten in de tuin optijd nat te kunnen maken?

Wat je zaait zal je oogsten, Het oogsten van lekkere verse tayerblad voor onze bewoners
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Op 13 augustus 1981 werd de Stichting Beheer en Exploitatie
Bejaarden Centra (SBEBC) door de toenmalige minister van het
ministerie van Sociale Zaken en Arbeid (thans ministerie van Sociale
Zaken en Volkshuisvesting) opgericht, dit na verkregen machtiging
van de Raad van Ministers op 17 juli 1981. De SBEBC is een
overheidsstichting en valt direct onder het Ministerie van Sociale
Lallarookhweg # 91

Zaken en Volkshuisvesting

tel: (597)431966
Email: ashiana@sr.net

HUIZE ASHIANA

Opweg naar professionalisering!!

Visie
Onze visie is om professionele en kwalitatieve zorg, verpleging en
begeleiding te bieden aan de senioren burgers in Huize Ashiana.
Missie
+Het garanderen van zodanige sociale zekerheid aan in
gezetenen vanaf 60 jaar en ouder, door op
verantwoordelijke wijze huisvesting en/ of kwalitatieve zorg
te bieden middels professioneel of deskundig opgeleide
verzorgenden, verpleegkundigen en alle andere actoren
binnen en buiten de instelling.
+ Professionaliseren van de verschillende diensten
+Samenwerking met verschillende stakeholders die van
belang zijn voor de doelgroep

Reorganisatie afdeling Financiële zaken
Op dit moment zijn wij bezig met
de reorganisatie van de afdeling
Financiele zaken. Er is een nieuwe
financieel programma geinstalleerd waarin wij onze financiële administratie zullen verwerken. Ook zijn wij bezig met
het beschrijven van de financiële
processen binnen deze afdeling.
Dit zal de kwaliteit van de
dienstverlening verbeteren op de
afdeling

