Nieuwsbrief ‘It Aventoer’

Het was een mooie zomer op ‘It Aventoer’. Op de boerderij werd heerlijk gewerkt, gespeeld en
gelogeerd, en er was natuurlijk ook ruimte om heerlijk buiten koffie te drinken en te genieten van het
zonnetje. We zijn met 4 groepen deelnemers op vakantie geweest naar Paasloo en Texel. Het waren
prachtige weken waarin we veel hebben gezien, gedaan en ook heel veel hebben genoten en gelachen.
Medicatie-overzicht apotheek: (zie ook de met deze nieuwsbrief meegestuurde informatiebrief)
Voor ons kwaliteitskeurmerk en vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn wij verplicht om van
alle deelnemers een door de apotheek verstrekte medicatielijst in het dossier te hebben. Een hand
geschreven overzicht voldoet niet meer. Ook als de deelnemer de medicatie alleen thuis en niet op ‘It
Aventoer’ gebruikt moeten wij in het bezit zijn van een medicatieoverzicht. Zodra er iets wijzigt in de
medicatie zal er elke keer weer een nieuwe medicatielijst door ouder(s)/verzorger(s) naar ‘It Aventoer’
gestuurd of gemaild moeten worden. Dit is misschien lastig en bewerkelijk, maar mocht er iets
gebeuren of als er een arts of ziekenhuisbezoek nodig is, dan is een “up to date” medicatie overzicht
belangrijk zodat er goed gehandeld kan worden.
Wilt u ons de door de apotheek verstrekte medicatielijst mailen/doorgeven met een kopie van de
zorgpas met de naam van de deelnemer! info@itaventoer.nl Of sturen naar ‘It Aventoer’ Wynzerdyk
20, 9034 GR Oentsjerk. Wilt u ons ook doorgeven als er geen medicatie wordt gebruikt? Graag voor
15 oktober.
Eieren:
Er zijn eieren te koop op ‘It Aventoer’. U kunt de eieren kopen bij onze werkers in de kantine.
Kosten: 1,00 Euro voor 6 stuks en 1,50 Euro voor een doosje van 10 stuks.
SVB en Zorgindicaties :
De financiële afhandeling van de nota’s verloopt nog steeds met enige vertraging.
Veel onderdelen van de zorg vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes en voor veel
deelnemers zullen indicatie en budgetten opnieuw moeten worden bekeken of worden herzien. Wij
zijn druk bezig om hierin inzicht in te krijgen om ook in de toekomst onze zorg te kunnen blijven
aanbieden (dagopvang en logies). Mocht u hier vragen over hebben neemt u dan gerust contact op.
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Tevredenheidsonderzoek 2015:
We willen iedereen die het tevredenheidsonderzoek heeft ingevuld bedanken voor de medewerking.
Er is een respons van 36%. De uitkomsten van het onderzoek:
We zijn erg blij dat er zo positief is gereageerd. Het rapportcijfer voor ‘It Aventoer’ is een dikke 8,5 ,
de begeleiding krijgt een 8,8, de werkzaamheden een 7,8 en het logeren en wonen een 8,5. De
antwoorden op de vragen geven een goed beeld van waarom deelnemers op ‘It Aventoer komen en
wat ze vinden van de werkzaamheden, de dagopvang en het logeren. We zien dat deelnemers zich fijn
voelen op ‘It Aventoer voor wat betreft de omgeving, het personeel en omgang met andere
deelnemers. Er is voldoende afwisseling en het omgaan met de dieren is voor veel deelnemers
belangrijk. Het is bijzonder fijn dat deelnemers aangeven dat ze trots zijn op ‘It Aventoer’. We zijn er
op ‘It Aventoer’ met en voor elkaar. We zullen blijven in inspelen op individuele zorgvragen en de
aangegeven aandachtspunten. Volgende jaar in april/mei zal er weer een tevredenheidsonderzoek
worden gehouden. Maar mocht u in de tussentijd een vraag of opmerking hebben dan kunt u natuurlijk
altijd terecht bij een van onze medewerkers.
Bouwwerkzaamheden op ‘It Aventoer’: De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe woning voor Gerk
en Antsje verlopen volgens planning. Af en toe geeft het bouwen enige overlast op het erf i.v.m.
tijdelijke opslag van materialen, alle aanvoer van bouwmaterialen en het graven van sleuven voor de
waterleiding, gas leidingen en voor het z.g. stadsverwarmingssysteem. Gerk en Antsje hopen per 1
november naar de nieuwe woning te verhuizen.
Zoals eerder was gemeld zouden we nog dit jaar de hout CV omzetten naar een andere ruimte maar
helaas lukt dat niet in onze planning voor dit jaar. Het uitdokteren van een stadsverwarmingssysteem
vergt meer voorbereiding dan we eerst hadden gepland.
Kerstvakantie:
Het is nog niet zover, maar we willen voor de planning alvast doorgeven dat ‘It Aventoer’ gesloten is
voor dagbesteding van vrijdag 25 december tot en met zondag 3 januari. 21, 22 en 23 december zijn
er op aanvraag mogelijkheden voor dagopvang en logies.

Graag tot ziens op ‘It Aventoer’ of in de “Winkel fan Tryn”
Hartelijke groeten
Het team van ‘It Aventoer’
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