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Amstelring Wensen
Loterij
Heb jij een wens op het gebied van
muziek, cultuur, sport of iets
anders welke je normaliter niet kan
bekostigen?
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Dan ontvangen wij graag jouw
wens!. Voor meer informatie
hierover kan je terecht bij je
thuisbegeleid(st)er.

Dana Poldervaart
Ik ben Dana, 38 jaar en heb o.a.
een zeer ruime technische
achtergrond. Ook ben ik voorzien
met meer dan 13 aandoeningen
waardoor alles meer dan een
uitdaging is, ik niet meer voor een
baas kan werken, thuisbegeleiding
én hulp in de huishouding ontvang
etc.

Op pagina 3 lees je de wensen die
al zijn uitgekomen voor onze
cliënten! Ben je opzoek naar
inspiratie voor een wens? Kijk dan
ook even naar de mooie
momenten.

Er zijn weer nieuwe leden
binnengekomen in onze fijne
cliëntenraad! Daar zijn we heel erg
blij mee en zij stellen zich in deze
nieuwsbrief dan ook aan u voor.

Dit alles doe ik vanuit mijn rolstoel
en heb daarin dan ook heel veel
ervaring in de zorg en
hulpmiddelen. Niet alleen wat er
mogelijk is, maar vooral ook wat er
niet goed gaat en wat allemaal
beter of toegankelijker zou moeten
zijn.

Verder kunt u in deze nieuwsbrief
lezen over recente ontwikkelingen,
wat de Amstelring Wensen Loterij
al heeft kunnen betekenen voor
anderen én, wilt u zelf ook een
stukje insturen? Dat kan!

Deze kennis en ervaring(en) met
daarbij uiteraard ook mijn eigen
rugzak, wil ik graag inzetten om
een steentje bij te kunnen dragen
aan een toegankelijke zorg en
manier van leven.

Achterin de nieuwsbrief vind u de
juiste contactinformatie om dat te
kunnen doen.

Lid sinds 15 februari 2022

Even voorstellen!

1
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Maya Iskandar

Ik heb twee dochters van 17 en 19
jaar. Sinds mijn scheiding leef ik
samen met mijn kat Spoeky. Ook
heb ik weer een nieuwe relatie.
Mijn hobby’s zijn webdesign,
lego-bouw (voor volwassenen),
schaken, praten en wandelen.
Daarnaast ben ik ook taalmaatje.
Voor mijn studie, stages en werk
heb ik in verschillende landen
gewerkt. Mijn laatste functie was
als docent informatica in
Heemstede.

Ik hoop dat ik als lid van de
cliëntenraad een bijdrage kan
leveren voor alle cliënten.
Lid sinds 15 februari 2022

Els Homan
Hallo, Bonjour, Gutentag, Grüezi,
Ik ben Els Homan (bijna vijftig jaar)
en woon in Getsewoud in
Nieuw-Vennep.

Lid sinds ………..

Wijziging in de wet bij
problematische schulden.

Ik ben bijna 64 jaar geleden geboren
in Indonesië en mijn roots zijn
Chinees- Indonesisch. Sinds 1966
woon ik in Amstelveen.

Ik hoop dat ik na het afronden van
mijn cursussen als ervaringsdeskundige (huiselijk geweld) de
mogelijkheid krijg om ergens
mensen te mogen helpen.

Ik hoop in de cliëntenraad ook mijn
kennis op het gebied van
informatica toe te kunnen passen.

Wetswijziging
rondom schulden

Ik ben Maya Iskandar, sinds oktober
2019 cliënt bij Amstelring Thuisbegeleiding.

Ik houd ervan om mij te blijven
ontwikkelen en daarom volg ik veel
cursussen bij de Herstel Academy in
Haarlem. Alles wat ik leer deel ik
graag omdat ik hiermee graag een
ander kan
helpen.

Doordat ik te maken heb gekregen
met verschillende thuisbegeleiders
in vakanties en tijdens meeloopdagen, heb ik hun waardevolle
coaching en de diversiteit van de
begeleiding leren kennen.

Per 1 januari 2022 is er een
wetswijziging geweest die positief
uitvalt voor mensen met
problematische schulden.

Nu zit ik helaas in de WIA/IVA en
probeer ik met behulp van mijn
thuisbegeleider mijn leven weer op
de rit te krijgen. Ik ben blij met de
verschillende begeleidingsmogelijkheden die ik krijg om weer
verder te kunnen.
Ik werk aan het herstel van mijn
zelfvertrouwen en het opbouwen
van mijn leven vanuit mijn eigen
kracht. Soms met twee stappen
vooruit en één achteruit.

(Foto: Pixabay)

Hier een korte samenvatting:
●

Mensen met schulden
worden beter beschermd en
krijgen een stabielere
financiële situatie. Dit komt
omdat mensen met
problematische schulden
die op bijstandsniveau
leven meer geld
overhouden als er beslag
wordt gelegd op hun
inkomen.

●

Vakantietoeslag wordt
meegenomen in de
berekeningen waardoor er
gerekend wordt met een
hoger netto loon waardoor
er een hogere beslagvrije

Waarom ik in de cliëntenraad wil?
Ik vind een sterke cliëntenraad
belangrijk en ik hoop dat ik daar
ook mijn steentje aan kan
bijdragen. Een cliëntenraad is er
immers voor en door cliënten.
Sinds enige tijd heb ik nu
thuisbegeleiding en dat helpt
enorm om mezelf weer terug te
vinden in moeilijke tijden én
daarna.
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voet ontstaat.
●

●

●

Mensen met schulden die
een te hoge uitkering
hebben ontvangen van de
gemeente, SVB of UWV
komen ook in aanmerking
voor een schuldenregeling.
Er mag alleen gestemd
worden tegen het bod voor
finale kwijtschelding als er
sprake is van aangetoonde
opzet of grove schuld.
Mensen met schulden
hoeven geen gegevens
meer aan te leveren voor
het vaststellen van de
beslagvrije voet.
Beslagleggers halen deze
gegevens voortaan uit de
Basis Registratie Personen
en de polisadministratie.

Zie voor meer informatie
www.schuldinfo.nl

Wat er in de
cliëntenraad is
besproken
Tijdens de vergaderingen van de
centrale cliëntenraad hebben wij
onder andere gesproken over het
instellen van een cliëntenraad die
is verbonden aan de polikliniek
Huntington in Amsterdam.
Karin Schuldink, medewerker van
Amstelring, heeft een presentatie
over Verpleeghuiszorg Thuis
gegeven. Het is de bedoeling dat
er verpleeghuiszorg wordt verleend
aan mensen thuis zodat zij
langer thuis kunnen blijven wonen.
Mensen kunnen dan kiezen wat
voor hen belangrijk is op het
gebied van zorg en welzijn.
Waarschijnlijk wordt hier ook
Thuisbegeleiding in opgenomen.

De leden van de centrale
cliëntenraad hebben een brief aan
het bestuur geschreven, omdat zij
nog veel vragen hebben over hoe
Amstelring dit gaat aanbieden en
zij ook bezorgd zijn of dit gaat om
bezuinigingen of dat dit een
oplossing biedt voor de grote
zorgvraag van nu en in de
toekomst.
Alhoewel de centrale cliëntenraad
zich ook realiseert dat dit voor
sommige mensen wel een uitkomst
kan bieden.
Inmiddels zijn de leden van de
centrale cliëntenraad overgestapt
naar een online cloud omgeving
waar zij alle vergaderstukken
kunnen inzien. Het is niet meer van
deze tijd om per e-mail
vertrouwelijke stukken te sturen in
verband met informatieveiligheid.
Ook hebben artsen die verbonden
zijn aan de Amstelring en te maken
hebben met de Wet Zorg en
Dwang een presentatie gegeven
over hoe de wet momenteel wordt
uitgevoerd.
Deze wet is van toepassing op
zorg die wordt verleend aan
mensen met een psychogeriatrische aandoening (alzheimer
of dementie) en een verstandelijke
beperking. Meer info, zie YouTube
filmpje:
https://www.youtube.com/watch
?v=HZ7mEDR5C8g
Ook bleek dat er nog geen verzoek
is gedaan aan de organisatie om
kwetsbare vluchtelingen uit
Oekraïne op te vangen.
.
De Amstelring wil ook een pilot
starten met een digitale receptie op
locaties waar geen receptie
aanwezig is. Hier heeft de centrale
cliëntenraad nog aanvullende
vragen over gesteld. Een
receptie bemand door mensen is
een fijn aanspreekpunt voor de
bewoners van de locatie.

Sanne Iris Lentjes, medewerker
van Amstelring die gespecialiseerd
is over zorgverkoop heeft ook een
presentatie gegeven over hoe
zorgverkoop werkt en met welke
wetten Amstelring te maken heeft.
Dit zijn de Wet Langdurige zorg,
Zorgverzekeringswet, Wet
maatschappelijke ondersteuning
en Jeugdwet. De cliënt heeft dan
te maken met de zorgaanbieder en
zorgverzekeraar. Sanne Iris vertelt
ook over waar zij vaak tegenaan
loopt bij de plannen van de
overheid om zorg en wonen te
scheiden (zie het nieuwe voorstel
om verpleeghuiszorg thuis aan te
bieden) en het behandelingscomponent over te hevelen naar
een andere wet.
Dinsdag 14 juni was ik, Sosha,
aanwezig als vervangend
voorzitter van de cliëntenraad van
de Thuisbegeleiding en stond de
inzet van innovatieve zorgmiddelen
op de agenda. Te denken valt aan
de robot Tessa, een robotkat of
robotzeehond, een squeezevest en
een praatknop. Afgesproken is dat
leden van de cliëntenraad deze
middelen gaan testen en hun
ervaringen én bevindingen gaan
delen. Ik ben erg benieuwd!

(Foto: www.tinybots.nl)
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Mochten jullie vragen hebben naar
aanleiding van wat is besproken in
de centrale cliëntenraad, dan
ontvang ik graag een e-mailtje.
Met vriendelijke groet,

Formule 1 kijken 2022
Zonder dat ik het doorhad heeft
mijn TB-er via de wensen loterij
een aanvraag ingediend om 1 van
mijn passies te kunnen blijven
volgen.

Shosha Melkman,
voorzitter van de centrale
cliëntenraad Amstelring
E-mail: smelkman@amstelring.nl

Uitgekomen wensen
van de Amstelring
Wens Loterij

Zij wist dat ik heel erg veel van
autosport en formule 1 houdt en
financieel niet de middelen heb om
een abonnement aan te schaffen.

Met dank aan 2 particulieren die
deze wens mogelijk hebben
gemaakt.

Met kinderen naar Ajax 2022
De wens van de cliënt was om met
zijn 2 kinderen naar Ajax te gaan.

2 dagen voor de race van Miami
kwam zij met de mededeling dat ik
de race echt kon gaan kijken!
Dit had ik nooit verwacht en kan
moeilijk onder woorden brengen
hoe blij ik hiermee ben!

Met dank aan Ajax die deze wens
vervulde, plus parkeerkaart, leuke
box met spullen en voucher om na
afloop van de wedstrijd iets te
gaan drinken.

Naar het concert van André
Rieu

Mijn enorme dank aan de
Amstelring wensen loterij voor
het mogelijk maken om de formule
1 te kunnen volgen.
Met dank aan een particulier die
deze wens heeft mogelijk gemaakt.

Samen met zoon (die van
dansen houdt) naar het
theater gaan 2022
Met dank aan Het internationaal
theater Amsterdam

Muziek en radio luisteren
Deze cliënt gaat in 2023 naar het
concert van André Rieu in
Amsterdam samen met haar
maatje, maar heeft alvast een
mooie kalender en andere fan
spullen om zich te verheugen.
Met dank aan het bedrijf “Hello it’s
Me” die deze wens mogelijk heeft
gemaakt.

Deze mevrouw wilde graag
ongestoord naar haar muziek en
de radio luisteren.

(Stadsschouwburg Amsterdam)
die 2 kaarten ter beschikking
stelde voor de voorstelling
Flamenco Biënnale.
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Wens om met partner naar
concert te gaan

Colofon

(foto: Pixabay)

Met dank aan Ziggo Dome,
Amsterdam, die 2 kaarten voor het
concert van BLØF in 2022 ter
beschikking stelde.

RIMPELINGEN : Cliënten
communiceren voor cliënten
Nieuwsbrief van de Cliëntenraad
van de Thuisbegeleiding van
Amstelring
Samenstelling:

Wens om te gaan zwemmen
2021/2022

Leden van de Cliëntenraad
- Kay Bajetto
- Maya Iskandar
- Paul Osborn
- Dana Poldervaart
- Heleen Slikker
- Bianca Stegeman
- Hilda van den Berg
- Els Homan
Ontmoet de leden:
https://www.amstelring.nl/clientenraadthuisbegeleiding-amstelring
Uitgifte:

Met dank aan een particulier die
de wens in vervulling liet gaan.
Stond al in de vorige nieuwsbrief,
maar nu met een leuke foto.

Afdeling Thuisbegeleiding
Amstelring
Bel: 088 - 97 20 222
thuisbegeleiding@amstelring.nl
Redactie:
thuisbegeleiding@amstelring.nl
(Subject: Redactie)
https://www.amstelring.nl/thuisbeg
eleiding
Verspreiding:

Wens insturen
Wil jij ook graag een wens
insturen? Dat kan! Je mag een
wens voorleggen bij je eigen
Thuisbegeleider.
Die zal dan jou wens aandragen
en wie weet word ook jouw wens
vervult!

Papier en digitaal door de
afdeling (post, email PDF,
MailChimp), thuisbegeleiders
Werkgebied TB Amstelring:
Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk*,
Bloemendaal*, De Kwakel,
Kudelstaart, Haarlem*,
Haarlemmermeer, Heemskerk*,
Heemstede*, Ouder-Amstel,
Uithoorn, Velsen*, Zandvoort* (* =
“in deze gemeente alleen
begeleiding via de Jeugdwet”)

