verwarmingen. Bij deze renovatie
hebben we de installaties niet
aangepakt, niet verduurzaamd. Dat
was een te grote kostenpost voor
een gedateerd gebouw. Dus we
zitten nog wel met beperkingen,
bijvoorbeeld de verwarming die
wel eens uitvalt. Maar ook met
andere techniek moeten we een
achterstand inhalen. Zonder dingen
op slot te doen mensen de juiste
toegang geven. Denk aan een
bewoner voor wie zijn eigen deur
automatisch opengaat en niet die
van de buurvrouw.”

Een tijdelijke opfrisser voor
verpleeghuis Stelle in Oostburg
Ouderenzorglocatie Stelle is dringend toe aan een nieuw gebouw. Maar dat staat er een, twee,
drie nog niet. Wat doe je dan om het wonen en werken op die locatie nog enkele jaren aangenaam
te maken? Een opfrisbeurt waarbij je het nieuwe materiaal ook straks in een eigentijds gebouw
kunt benutten. Een slimme, tijdelijke oplossing die kan rekenen op positieve reacties.
“We hebben het wooncomfort
van de bewoners en de werkomgeving van de medewerkers
verbeterd”, vertelt Tanja Speijer,
clustermanager langdurige zorg.
“Dat was heel hard nodig, want het
gebouw is al meer dan veertig jaar
intensief gebruikt. Het is verouderd
en voldoet niet meer aan de
wensen en eisen van deze tijd.”

“Het is
een enorme
verbetering! Mooie
uitvoering. Alles is
een stuk lichter
geworden.”
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“We hebben eerst gekeken naar
een grote verbouwing met grote
aanpassingen, maar die miljoenen
zouden zondegeld zijn. Dan blijf
je namelijk de beperkingen van
dit gebouw hebben. En een nieuw
huis staat er niet zo maar, denk
aan planvorming, bouw enzovoort.
Daarom hebben we gerenoveerd.
Daarmee kunnen we de komende
circa 5 jaar overbruggen. Daarna
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“Zaal de
Babbelaar is enorm
opgeknapt! Het is er niet
meer zo donker. Mooi zijn
al de gekleurde stoelen.
De afgedekte radiatoren,
de gordijnen, alles
is heel mooi
geworden.”

moet het anders, moet een nieuw
gebouw nieuwe mogelijkheden
bieden. De zorg is veranderd en
gaat nog veranderen. En wensen
veranderen. Mensen hebben meer
behoefte aan ruimte en privacy,
een eigen leefruimte ook als je niet
meer thuis kunt wonen. Dat geldt
nu al voor de bewoners, maar zeker
ook voor de volgende generatie,
hun kinderen en kleinkinderen. Er
is nu al vraag naar goede WIFI, laat
staan straks.”

“De vloeren hebben een mooie
kleur en zijn nu veel hygienischer!”
De facelift van het oude gebouw
wordt gewaardeerd, weet
leidinggevende van Stelle Mirjam
Scherbeijn. “De reacties zijn goed.
Bewoners zijn blij met de nieuwe
bedden en nachtkastjes en de
warme en lichtere kleuren. Grootste
vooruitgang voor hen is dat ze hun
kamer niet meer hoeven te delen.
Dat was voorheen nog wel zo en
kon echt niet langer. De mensen
zijn blij met hun eigen plekje.
Ze maken die met persoonlijke
spulletjes helemaal van zichzelf
en kunnen zich er ook echt

terugtrekken. Privacy is belangrijk
voor de kwaliteit van leven, al was
het maar om even in alle rust met je
partner of familie te kunnen praten.
Maar ook het slapen is inmiddels
flink verbeterd!”

“De kapsalon ziet er veel gezelliger
uit!”
Ook voor de medewerkers op de
ouderenzorglocatie in Oostburg
is het prettiger geworden, merkt
Mirjam. “Er is meer ruimte om te
werken, om te manoeuvreren
met een tillift bijvoorbeeld. Dat
blijft behelpen want een tillift die
weggewerkt is in het plafond, de
nieuwe standaard in de zorg, zou
nog meer ruimte geven, maar dat
is voor het nieuwe gebouw!”

“Hospice Anemoon is een echte
aanwinst. Er was duidelijk behoefte
aan gezien het aantal mensen voor
wie we zorgen. En het is ook nog
eens een mooie ruimte.”
“De plannen Vitaal West ZeeuwsVlaanderen die nu uitgewerkt
worden, zijn een kans om een
nieuw gebouw op een betere plek
te plaatsen. De ouderen zijn meer
op hun plek in het centrum waar ze
een rondje kunnen lopen, onder de
mensen kunnen komen, met hun
familie iets kunnen gaan drinken of
eten. Nu is het van hier voor velen
te ver om even naar het centrum
te lopen, dat is jammer. Vitaal West
Zeeuws-Vlaanderen zal niet alleen
de zorg, maar alles in Oostburg en
de regio een oppepper geven. We
zijn er heel enthousiast over.
Net als over onze renovatie! Door
alle coronabeperkingen heeft
helaas nog niet iedereen er van
kunnen proeven. Nu we weer wat
toegankelijker zijn door versoepelingen
kan het. Laten we genieten van de
nieuwe uitstraling en beleving!”

In dat nieuwe gebouw kunnen
volgens Tanja Speijer veel van
de nu gebruikte verbeteringen
terugkomen. “Het kleurige
meubilair bijvoorbeeld en de
nieuwe bedden. We doen niet
aan kapitaalvernietiging. Maar
sommige zaken moeten dan echt
nog extra aangepakt worden.
Neem het leidingenwerk en de
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