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 Met deze maandelijkse update houden we jou graag op de hoogte van wat er  

 speelt binnen Amarant. Belangrijk nieuws over Amarant, activiteiten die  

 plaatsvinden en andere zaken die jou als bewoner of cliënt van Amarant   

 raken. Veel leesplezier!   

Wat hebben we deze zomer gedaan?  

 We kijken terug op een zomer vol met gezelligheid. Met veel georganiseerde  

 evenementen. En heel lekker weer. Zo werd op het Daniël de Brouwerpark  

 een zomertheater georganiseerd en in Rijsbergen werden vijf weken lang  

 zomerspelen gevierd. En we sloten deze zomer af met een geweldige kermis  

 op het Daniël de Brouwerpark voor al onze cliënten. Bedankt voor jullie  

 gezelligheid! 

 

Zomerspelen Rijsbergen 
 

 

 

 

 

  

 Vijf weken lang werd er een dag in de week de zomer gevierd. We hadden een  

 middag met Oudhollandse spellen, een popsterren dag en zelfs een  

 circusmiddag. Voor de cliënten zijn er activiteiten georganiseerd die bij het  

 thema aansloten. Er was een catwalk, een schminkster, een luchtkussen en  

 veel spellen. 
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Cliëntenfeesten 
 

 

 

 

 

  

 Een paar weken geleden was het kermis op het Daniël de Brouwerpark in   

 Tilburg. Alle bewoners en cliënten van Amarant konden genieten van  

 verschillende attracties. Zo stond er een rups, een draaimolen en een  

 zweefmolen. Ook was er keuze uit verschillende lekkere snacks. Een  

 suikerspin, broodje Jantje of frietjes: het was genieten! Onze eigen DJ Eddy en  

 rapper GVR maakte het feest compleet. Wel jammer dat er minder cliënten 

waren dan we gehoopt hadden.  

  

 

 Ronald Helder neemt 

afscheid 

 

 Ronald Helder neemt na een lange  

 tijd bij Amarant afscheid. Ronald    

 heeft altijd met heel veel plezier en  

 inzet bij Amarant gewerkt. Omdat hij  

 zo veel voor Amarant heeft betekend   

 was er in oktober een dag die  

 helemaal in het teken van Ronald  

 stond: Kraakhelder.  

 

Een nieuwe bestuurder 

 

Sinds 1 november is er een nieuwe 

bestuurder: Bas van Oosterhout. 

Omdat Ronald Helder met pensioen 

gaat, vormt Bas samen met Peter van 

den Broek, de Raad van Bestuur. 

Bas heeft veel ervaring in de zorg. 

Vooral in de geestelijke 

gezondheidszorg. Bas vindt 



 Hier werden heel veel mooie   

 woorden voor en over Ronald verteld  

 door medewerkers, cliënten en  

 andere mensen uit de zorg. Wij  

 wensen Ronald alle goeds toe!  
 

samenwerken erg belangrijk. Zowel 

met medewerkers maar ook met 

cliënten en verwanten. In de winter 

Prikkel (half december) staat een 

uitgebreid interview met Bas. Wij 

wensen Bas heel veel succes en 

plezier.  
  

 

Werken aan goede zorg en werkplezier 
 

 

  

 

 Met medewerkers, cliënten en verwanten in gesprek over de kwaliteit van      

 zorg. Samen bepalen wat écht belangrijk is en daar met elkaar werk van                    

 maken. Na een periode van uitproberen is het nu tijd om Amarant breed te  

 werken met de Kwaliteitsdialoog. Want het levert genoeg op. Denk aan meer  

 (mede)zeggenschap, meer werkplezier en extra tijd voor goede begeleiding.  

 Voor meer informatie over de Kwaliteitsdialoog? Klik dan op de afbeelding hier  

 boven. 
 

 

 

Corona 
 

 

 

 We hebben minder last van corona,  

 maar het virus is er nog steeds. Het  

 personeel van Amarant is gevraagd  

 weer extra aandacht te hebben voor  

 de hygiëne maatregelen. En dat  

 vragen we ook aan jullie: Was vaak  

 en goed je handen, hoest en nies in  

 je elleboog en zorg voor frisse lucht.  

 Bewoners op de centrumlocaties  

 hebben al een herhaalprik tegen  

Heb je deze gemist of wil je hem 

alsnog? Laat dit dan weten aan de 

begeleiding. Voor alle overige 

cliënten: je krijgt een brief voor de 

herhaalprik via de GGD. Als je de 

herhaalprik neemt ben je extra 

beschermt tegen het virus. De 

verwachting is dat de besmettingen in 

de winter weer zullen oplopen. 
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 corona aangeboden gekregen.  
 

 

Samen anders doen! 
 

 

  

 

 

 We vinden het belangrijk dat jij als bewoner of cliënt van Amarant goede zorg  
 krijgt. Zorg die aansluit bij wat jij nodig hebt. Dat is best een uitdaging. Want er  

 is ook een tekort aan personeel. En daarbij, de zorg die gevraagd wordt, is niet  
 altijd eenvoudig. Daarom vragen we regelmatig verwanten en vrijwilligers en al  

 onze collega’s om te helpen. Door creatief na te denken, zijn er misschien wel  

 andere manieren om ervoor te zorgen dat jij goede zorg krijgt. We noemen dat 

‘Samen anders doen!’.  
 

 

  

 

Help jij zoeken naar toppers voor Amarant? 

  

 

 We doen er alles aan om nieuw personeel te werven. Misschien heb jij al  

 ergens ‘Waar werk gelukkig maakt’ voorbij zien komen. Op internet, posters of  

 billboards. Help jij mee met zoeken? Als jij iemand weet en hij/zij wordt  
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 aangenomen, dan willen we je graag belonen. Je krijgt dan een bon ter   

 waarde van 25 euro die je kunt besteden bij Amarant. Meer informatie? Klik  

 dan op de foto. 
 

 

  

 

 

 

  

jouw leven, jouw mogelijkheden 
 

    

  

Heb je vragen, of wil je meer weten?  
Voor meer informatie zie de website www.amarant.nl. Niet gevonden wat je zocht? Dan kun je je vraag 
stellen aan de begeleiding van je locatie of voorziening of een mail sturen naar de afdeling 
Communicatie (communicatie@amarant.nl). 
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