
 

 

 

  

 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!   

  

 

Amarant bespaart energie 
 

Wie kent ons nog niet? 
  

 

 

 

  

 Amarant vindt energie besparen  

 belangrijk. We willen ons steentje  

 bijdragen aan een duurzame wereld. 

 Als we energie besparen is dit goed  

 voor het milieu. 

 Ook besparen we hier veel geld mee  

 wat we liever aan de zorg besteden.   

 Binnenkort starten we met het  

Team Leercentrum gelooft dat 

iedereen leert. Altijd. Overal! Met veel 

passie en betrokkenheid 

ondersteunen wij het leren van 

cliënten. Dat doen wij met cursussen, 

werkboeken, online workshops, 

leermaterialen. Wij stellen ons graag 

aan je voor. Nieuwsgierig? Kijk eens 

https://www.amarant.nl/


 verlagen van de temperatuur op onze  

 kantoren naar 19 graden. Wil je  

 weten hoe jij kunt helpen met energie  

 besparen? Zie hier. 
 

de video Leercentrum stelt zich voor - 

YouTube op YouTube. 

 

Wil je meer weten of heb je een 

leervraag? Neem gerust contact met 

ons op: leercentrum@amarant.nl 
  

ONS ECD 
 

 

  

 

 Vroeger werd alles met betrekking tot  

 jouw zorg op papier gezet. Dat  

 stopten we dan in mappen. In de  

 afgelopen jaren is dit een digitale  

 map geworden. We noemen dat het  

 Elektronisch Cliënt Dossier, afgekort  

 ECD. Denk bijvoorbeeld aan het  

 zorgplan: een belangrijk onderdeel  

 van het ECD. 

 Binnen Amarant gaan we over naar  

 een nieuw ECD. We zijn druk met de  

 voorbereidingen, zodat straks alles  

 goed gaat werken.  
 

Dit doen we samen met 

medewerkers, behandelaren, 

ondersteunende afdelingen maar 

zeker ook met cliënten en verwanten. 

Het gaat voor allemaal wat 

betekenen! De naam ONS ECD past 

daarom ook goed. 

In de eerste maanden van 2023 

organiseren we bijeenkomsten zodat 

jij al een inkijkje hebt in het nieuwe 

ECD. Zien we je dan? 
 

 

  

 

  

https://energie.steffie.nl/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=9kTAZQA26BI
https://www.youtube.com/watch?v=9kTAZQA26BI
mailto:leercentrum@amarant.nl


Cliënt werft nieuwe 

medewerker 
 

Adèle woont 60 jaar bij 

Amarant 
  

 

 

 

 

 

 Dankzij Ronald Huijsmans,  

 Trainingshuis Niet Aangeboren  

 Hersenletsel (NAH), hebben we een  

 nieuwe medewerker aangenomen.  

 Ronald krijgt van Amarant een bon  

 ter waarde van 25 euro. Dit gaat hij  

 besteden aan een uitgebreide lunch  

 bij de Plaza.  

 Wil jij Amarant ook helpen bij het  

 zoeken naar personeel? Heel graag!  

 Naast een lunch bij Amarant kun je  

 ook kiezen voor iets bij ARTenZo,  

 Woodworks of bijvoorbeeld de  

 Smaakmakers. Meer informatie over  

 bring in a friend? Bekijk dan de   

 bijgevoegde folder. 
 

Het was feest op Slot 

Loevesteinstraat 46 in Tilburg. 

Waarom? Cliënt Adèle Uijtdewilligen 

woont 60 jaar bij Amarant. Reden 

voor een feestje en uiteraard taart! 

Zelfs Omroep Brabant kwam langs 

om een reportage te maken over de 

vrolijke Adèle. Wil je zien hoe Adèle 

de afgelopen 60 jaar bij Amarant 

gewoond heeft? Klik hier voor de 

video. 
 

 

  

https://youtu.be/4dPRCJ7Bkzg


 

Inzet ouders en verwanten in de zorg 
 

 

  

 

 Bij Amarant staan ouders en begeleiders in verbinding: allebei dragen zij zorg  

 voor onze bewoners en cliënten. Door zo af en toe het zorgmoment over te  

 nemen of een ronde te wandelen, wordt de druk op de zorg eventjes wat  

 minder gemaakt. Sofi vertelt over haar bijdrage in de zorg in dit artikel. 
 

 

  

 

 

 

  

jouw leven, jouw mogelijkheden 
 

    

  

Heb je vragen, of wil je meer weten?  
Voor meer informatie zie ‘het laatste nieuws’ op 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). 

 

 

 

 

https://www.amarant.nl/ervaringen/samen-anders-doen-moeder-van-david-op-winkellaan-5-7
http://www.amarant.nl/
mailto:communicatie@amarant.nl
https://www.amarant.nl/
https://www.youtube.com/user/AmarantGroep
https://www.facebook.com/stgamarant
https://twitter.com/stgamarant
https://www.linkedin.com/company/772089/

