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

ZGAODeel 52

‘Het is belangrijk dat we zichtbaar zijn in de buurt’

De verbouwing is begonnen. 
Om dat te vieren loopt Re-
gien Keurentjes, teamleider 
dagbesteding, met bezoekers 
van het dagcentrum en mede-
werkers de vijftig meter naar 
het nieuwe centrum. Ze zegt, 
terwijl iedereen in de nog kale 
ruimte staat: “Voor de buurt is 
het belangrijk om te weten wat 
hier gebeurt.” Samen met een 
vrijwilliger plakt ze daarom 
grote posters voor de ramen: 
‘Hier bouwt ZGAO aan een 
mooi nieuw dagcentrum’. 
Ze geeft het woord aan Dirk, 

die de bouw begeleidt. “Deze 
grote, lichte ruimte wordt 
straks ingedeeld in drie dagbe-
stedingslokalen met alle drie 
een eigen keuken. Behalve dat 
het erg mooi wordt, zorgen 
we dat het hier ook huiselijk 
wordt, warm en behaaglijk. 
Met goede verlichting en 
mooie meubels.”

Het dagcentrum, nu ge-

vestigd in het Flevohuis, 

verhuist in maart 2019 

naar de andere kant van 

het Kramatplantsoen, in 

de Flevopoort. De ruimte 

naast het gezondheidscen-

trum heeft mooie grote 

ramen. Buurtbewoners, 

familie en mantelzorgers 

zijn van harte welkom. 

“Ouderen uit Oost kunnen 

hier samenkomen, mensen 

ontmoeten, meedoen.”

De ruimtes worden functio-
neel, maar zullen voelen als 
een woonkamer. En alle faci-
liteiten voor goede zorg zijn 
aanwezig. Keurentjes: “Men-
sen wonen tot op hoge leeftijd 
thuis en dan kan wat extra 
ondersteuning en gezelligheid 
heel prettig zijn. Dit dagcen-
trum is er voor hen, en het is 

Regien Keurentjes: “We willen in contact staan met de buurt.” In maart 2019 gaat het nieuwe dagcentrum aan 
het Kramatplantsoen open.

Door Linda van den Dobbelsteen

hard nodig. Ouderen uit Oost 
kunnen hier samenkomen, 
mensen ontmoeten en dingen 
ondernemen. Wij merken dat 
bezoekers opfleuren en ener-
gie krijgen. Voor mantelzor-
gers is het fijn dat hun naaste 
een leuke dag heeft en de zorg 
door ons wordt overgenomen.”

Met een knik naar de grote ra-
men – de ruiten krijgen helder 
glas – vervolgt ze: “We willen 
in contact staan met de buurt. 
Hier heb je mooi uitzicht op 
het plein. Andersom geldt: 
mensen die langslopen zien 
wat we hier doen, en wij hopen 
dat ze gemakkelijk even bin-
nen lopen. In je eigen buurt 
aan activiteiten meedoen die 
je leuk vindt, zorgt ervoor dat 
je de regie over je eigen leven 
houdt. Daar draagt het nieuwe 
centrum aan bij.”

Net als in het bestaande dag-
centrum wordt in de nieuwe 
activiteitenruimte samen gege-
ten en gezongen, gekletst. Ook 
worden er creatieve dingen en 
spelletjes gedaan. Familie van 
bezoekers en mantelzorgers 
zijn van harte welkom. “Om 
te zien waar hun naaste mee 
bezig is. Maar zeker ook voor 
vragen en advies.” 

Dan komt de taart op tafel, om 
het moment te vieren. “Op een 
mooi nieuw dagcentrum!”

www.zgao.nl

Cadeautje voor mantelzorgers 

Op zaterdag 10 november was het de Dag van de Mantelzorg. Naar schatting zorgt een op de 
vijf Nederlanders voor een hulpbehoevend kind, ouder, partner of buurvrouw. Dat is mooi, 
maar het kan ook zwaar zijn. De Dag voor de Mantelzorg is er vooral om al die mantelzorgers 
eens in het zonnetje te zetten. 
Ook de gemeente Amsterdam heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Voor 
hen is er een speciale actie: woon je in Amsterdam en ben je mantelzorger, of zorg je voor 
iemand die in Amsterdam woont, dan kun je tot en met 31 december een VVV-cadeaukaart ter 
waarde van 20 euro aanvragen. Dit kan online of bij het Stadsloket. Kijk voor meer informatie 
op www.amsterdam.nl/mantelzorg. Op deze website vind je ook meer over activiteiten en hulp 
en ondersteuning voor mantelzorgers. 

Foto: Annette uit Amsterdam is mantelzorger voor haar vader (op de foto) en schoonouders, die de 
ziekte van Alzheimer hebben. “Tropenjaren.”

 (Advertorial)

Volgend jaar gaan voor het eerst sinds 2009 de 
parkeertarieven omhoog. De stijging van het tarief is 
bedoeld om de stad leefbaar en toegankelijk te houden. 
Op plekken waar de auto wordt geweerd, ontstaat er meer 
ruimte voor groen, speelplekken, fietsers en voetgangers, 
zo redeneert de gemeente. De extra opbrengsten worden 
geïnvesteerd in maatregelen die hieraan bijdragen. 
De parkeerkosten gaan in april 2019 in alle delen van de 
stad omhoog. In het algemeen geldt: hoe dichter bij het 
centrum, hoe meer je betaalt. 
Als het de bedoeling is dat inwoners en bezoekers de 
auto vaker laten staan, moet de stad hiervoor natuurlijk 
wel voldoende alternatieven bieden. Daarom investeert 
Amsterdam de komende jaren nog eens 400 miljoen 
euro in nieuwe trams, metro’s en ‘schone’ bussen. De 
parkeertarieven vind je op amsterdam.nl. 

Parkeren volgend jaar duurder


