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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

DE OPEN HOF WORDT VERNIEUWD, BEWONERS VERHUIZEN TIJDELIJK

‘Zorg en ondersteuning blijven gewoon in Amsteldorp’
Volgend jaar, in het eerste

buurt en voor bewoners van
de seniorenwoningen. Ook de
casemanagers dementie blijven
op hun post.”

kwartaal van 2023, start
de nieuwbouw van verpleeghuis De Open Hof. De

De nieuwe dienst Verpleeghuiszorg Thuis blijft, en wordt
zelfs uitgebreid. “Met Ymere
maken we afspraken over
verpleeghuiszorg in de Flevoflats aan het Kramatplantsoen.
En als er seniorenwoningen
bij De Open Hof vrijkomen
op de begane grond, zijn deze
beschikbaar voor mensen met
een indicatie voor intensieve
zorg. Zo is er voor deze bewoners, zeven dagen per week,
verpleeghuiszorg beschikbaar.

bewoners en medewerkers verhuizen tijdens de
bouwperiode tijdelijk naar
een net gemoderniseerd
gebouw in Nieuw-West.
“We zijn even weg, maar we
komen na twee jaar weer
terug op dezelfde plek. Alle
andere diensten, zoals Het
Hoekhuis met activiteiten
en de wijkdienst, blijven
gewoon in Amsteldorp, in
Oost.”
Door Linda van den Dobbelsteen

De bewoners van het verpleeghuis en ook de familie worden
als het zover is, goed begeleid
en ontlast, vertelt manager
zorg Saskia Zonneveld. “Alles
rondom de verhuizing wordt
door ons geregeld en betaald.
En tot het zover is, verandert er
hier niets en zijn nieuwe bewoners van harte welkom.”
De nieuwe bewoners verhuizen
straks mee naar het tijdelijke
verpleeghuis in Nieuw-West,

Saskia Zonneveld (rechts) is manager zorg in De Open Hof en de wijk. Met haar team bereidt ze de tijdelijke
verhuizing naar Nieuw-West goed voor. “Bewoners worden ontlast en ZGAO betaalt alle kosten. Alleen
het wonen is hier straks even weg, alle andere verpleeg- en thuiszorg blijft in de wijk actief, met dezelfde
vertrouwde gezichten. Maar voor nu is de verbouwing nog ver weg.”

aan de Louis Bouwmeesterstraat 377. Ook het personeel
verhuist mee, zodat de bewoners vertrouwde gezichten
om zich heen hebben. “Het
gebouw, met een mooie tuin
erbij, wordt speciaal voor ons
ingericht. Het zijn ruime ap-

partementen met een zit- en
slaapgedeelte, waardoor dit
huis ook heel geschikt is voor
echtparen.”
Ondertussen, benadrukt
Saskia, blijft ZGAO gewoon
in de wijk. “We voelen ons

verantwoordelijk. We kennen
de bewoners in de wijk goed,
dat is onze kracht. De zorg die
we hier bieden is heel divers,
die gaat veel verder dan wonen
in De Open Hof. Het Hoekhuis blijft natuurlijk open en
de wijkzorg blijft actief in de
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Atelierwoning aan Oosterpark
wordt monument
De woning Oosterpark 79 heeft de status van gemeentelijk
monument gekregen. In de negentiende eeuw hadden
kunstschilders Hendrik Valkenburg en zijn dochter Bertha
beiden een eigen atelier in dit fraaie, in neorenaissancestijl
gebouwde pand.
Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel: “Het huis geeft een inkijk
in hoe atelierwoningen er in de 19de eeuw uit zagen, met de
unieke schouwen, fraai stucwerk op het plafond, de en suitedeuren en de oorspronkelijke Delfts blauwe tegels in het atelier.
De tegels in het atelier zijn ook te zien in een schilderij van
Bertha. Er zijn weinig van dit soort interieurs bewaard gebleven,
zeker van vrouwelijke kunstenaars.”
Het gebouw ligt aan de zuidzijde van het Oosterpark.
Vanwege de goede lichtinval waren er aan deze straat meer
atelierwoningen te vinden, zoals het Witsenhuis (Oosterpark 82)
dat in zo’n goede staat verkeert dat het tot rijksmonument
is bestempeld.
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Ouderen blijven, ook door het
overheidsbeleid, steeds langer
thuis wonen. “We snappen dat
het lastig is om de juiste ondersteuning te vinden en mensen
niet altijd weten welke zorg er
nou voor wie beschikbaar is.
Daarom zitten de medewerkers
van ons Cliënt Service Bureau
altijd voor je klaar.”

Er is nog plek in De Open Hof, ook
voor opvang als de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is. Het Cliënt
Service Bureau bereik je via 0205925420. Zie ook www.zgao.nl.

Advertorial

