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Werken aan meer kwaliteitszorg
Birgen di Rosario 75 jaar
De Stichting Birgen di Rosario
heeft een lange historie en is
een belangrijke aanbieder van
intramurale en semimurale
ouderenzorg op Curaçao. Trots
klinken de woorden van Indra
‘Verzorg degenen die ons verzorgd hebRossen-Lucasius als zij vertelt
ben’, is het motto.
over het jubileumfeest: ,,Op 13
januari is het jubileumfeest officieel gevierd met het personeel,
het gepensioneerde personeel en de genodigden, maar bij zo’n
groots gebeuren vieren wij een jubileumjaar, speciaal ook voor
onze cliënten.”

Opening jubileumfeest op 13 januari 2018. Vlnr. diaken Sendrick, minister Zita JesusLeito, Indra Rossen, minister Hensley Koeiman.
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A

ls voorzitter van de
Raad van Bestuur van
Stichting Birgen di Rosario heeft Indra Rossen-Lucasius een overzicht van alle gouvernementsstichtingen met betrekking tot
de opvang en verzorging van ouderen van dagen. ‘Kuida esun
ku a kuida nos’ is de warmhartige leuze (zorg voor hen die voor
ons gezorgd hebben). Huize
Welgelegen, of kortweg Habaai
in het landhuis Habaai, is de
oudste opvang. Rossen-Lucasius legt uit: ,,Habaai is op 13 januari 1943 door Emile van
de Laarschot opgericht. In totaal
heeft de stichting vier voorzieningen, namelijk Richardushuis, Nos Lanterno, Huize Welgelegen en Mi Amparo. De laatste voorziening is een dagop-

Indra Rossen-Lucasius, voorzitter
van de Raad van Bestuur van
Stichting Birgen di Rosario.

vang van 7 uur ’s morgens tot 6
uur ’s avonds. Bij het Richardushuis kan eveneens voor dagopvang gekozen worden. Birgen
di Rosario is een gesubsidieerde
instelling.” Met betrekking tot
de subsidie vertelt Rossen-Lucasius: ,,Wij worden voor somatische, sociale en psychogeriatrische cliënten gesubsidieerd
door twee ministeries, namelijk
het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
(SOAW) van op dit moment
Hensley Koeiman (MAN) en
het ministerie van Gezondheid,
Milieu en Natuur (GMN) van
Suzy Camelia Römer (PIN). Het
gaat hier om de zorg die verleend wordt aan ouderen, waarbij ook mensen met een psychische stoornis die verband houdt
met ouderdom zoals dementie,
bij ons terecht kunnen.”
Rossen-Lucasius vervolgt:
,,We hebben eerder dit jaar een
persconferentie gehouden om
onder andere de ouderenzorg
meer in de belangstelling te laten komen. Op overheidsniveau
is er nog geen ouderenbeleid.
Dat er een normenkader wordt
opgezet en daaraan gekoppeld
een budget wordt opgesteld, is
een bittere noodzaak. Ons personeel is goed opgeleid en zeer
divers. Naast bejaardenverzorgers, hebben wij onder andere
ziekenverzorgers in dienst,
evenals verplegers, een specialist oudergeneeskunde, fysiotherapeuten en personen die
medische pedicure kunnen geven. Het zijn hoog opgeleide,
professionele personen en daar
hangt een prijskaartje aan. Zo
hebben wij activiteitenbegeleiders in dienst, die zowel persoonlijk als in groepsverband te
werk gaan om mensen te activeren en te reactiveren. Er zijn

Tekst en foto’s Agnes van Bergen

drie maatschappelijk werkers
aangesteld. Zij zijn het eerste
aanspreekpunt en voeren de intakegesprekken. Mi Amparo
heeft voor haar dagopvang een
capaciteit van 70 personen per
dag. Naast het dagverblijf zijn er
18 aanleunwoningen, waar zowel echtparen als alleenstaanden, die nog redelijk zelfstandig
zijn, een huisje kunnen huren.
Indien zij hulp nodig hebben,
kunnen zij terugvallen op de
zorg van Birgen di Rosario. Wij
hebben ook het beheer van het
klooster Alverna, naast Nos Lanterno. Voor de bewoners zijn er
mooie kamers, gesitueerd in
een prachtige, rustgevende tuin.
Mensen die in zo’n mooie gelegenheid willen wonen, kunnen

gebruik maken van de kamers
van de nonnen die nu leeg
staan. Tot nu toe zijn er kamers
ter beschikking, maar hier is uiteraard een prijskaartje aan verbonden. Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van
‘Tafeltje Dekje’ van Birgen di
Rosario, dat gehuisvest is in de
keuken van het Richardushuis.
Deze keuken zorgt voor al onze
instellingen, maar ook particulieren kunnen er tegen een zeer
gereduceerde prijs gebruik van
maken. Denk hierbij aan mensen die geopereerd zijn, of hardwerkende mensen die geen tijd
hebben om naast hun werk voor
thuispatiënten eten te koken. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan
maaltijden bij ‘Tafeltje Dekje’

Ashanty Muller, stagiaire ‘Zorg en Welzijn’ van het Nilda Pinto College, is vol toewijding.

bestellen. Het eten kan, indien
gewenst, dagelijks worden gedistribueerd. De keukens van de
instellingen zelf verzorgen het
ontbijt en de tussendoortjes.
Wij verlenen ook respijtzorg.
Het concept respijtzorg, of vervangende zorg, biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan ons over te
dragen, zodat hij of zij even tijd
voor zichzelf heeft. Indien nodig, omdat men bijvoorbeeld
een weekje op vakantie wil, kan
er tijdelijk 24 uur zorg worden
aangeboden.” Vooruitblikkend
is er nagedacht over de toekomst met betrekking tot dementie. ,,Dit jaar wil men een
‘geheugenpoli’ realiseren, dat
wil zeggen dementie in een

De zaal voor fysiotherapie die wordt gegeven door ervaren praktijkdocenten.

vroegtijdig stadium ontdekken.
Er zal op aanvraag aan huis een
intakegesprek worden gehouden door een maatschappelijk
werker, een casemanager genaamd. Op basis van de intake
kan de betreffende persoon zich
laten testen, over welke soort dementie het gaat en in welke fase
de patiënt verkeert. Het voordeel daarvan is dat de familie begeleid kan worden in het omgaan met deze persoon, gedurende de periode dat hij of zij
nog thuis is. Vier instellingen
willen dit opzetten: Betesda,
Hugenholtz, Hamiëd en Birgen
di Rosario. Ook het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zal hier
bij ingeschakeld worden. In de
toekomst zullen wij meer moe-

ten samenwerken, want op den
duur wordt de ouderenzorg onbetaalbaar. Nagenoeg alle subsidies worden gekort. Ook onze
subsidie. Zo is de Stichting
Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten in 2004 gefuseerd met
het Monseigneur P.I. Verriet Instituut tot de SGR-groep (Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg). De Capriles Kliniek (Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David
Ricardo Capriles) is samen gaan
werken met Fundashon Sonrisa
en Fundashon Yuda Bo Yu Curaçao en heet nu GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao). Verpleging-en-verzorging
en de thuiszorg moeten ook die
slag gaan slaan. Het zal geen ge-

Verpleger Rachany Christina, behulpzaam bij het drinken van een glas juice.

makkelijke weg zijn, maar dat
moet wel de toekomst worden.
Er is reeds een Federatie Zorginstellingen, waar een aantal
van de genoemde instellingen
lid van is. Binnen dat kader
wordt er ook samengewerkt, bijvoorbeeld SGR-groep en Birgen
di Rosario, de GZZ en het Wit
Gele Kruis. De financieel manager van de Capriles Kliniek gaat
nu samenwerken met de SGRgroep en Birgen di Rosario,
binnen het concept ‘Financial
Shared Services’. Dit concept is
per 1 mei 2018 gestart. We willen meer van dergelijke concepten in gang zetten met betrekking tot personeelsaangelegenheden, facilitaire dienst en ICT.
De Federatie bestaat al 20 jaar.

Onze pensioenen zijn in federatieverband met Ennia tot stand
gekomen. Zo is ook de cao met
de vakbond CBV (Curaçaose
Bond van Werknemers in Verplegende en Verzorgende Instellingen) binnen federatieverband gesloten. Op die weg moeten wij doorgaan. Heel belangrijk daarbij is, dat wij in aanmerking moeten komen voor een
verpleeghuisvergunning. Daar
zijn we al sinds 2012 mee bezig.
We hebben wel een Ministeriele
Beschikking, dat we de psychogeriatrische cliënten mogen behandelen. Conform de Landsverordening Zorginstellingen
hebben wij dit aangevraagd. Dit
is in 2007 van kracht geworden.
Dit moet op bestuurlijk niveau

Aanleunwoningen, die zowel echtparen als alleenstaanden, die nog redelijk zelfstandig zijn, kunnen
huren. Op de achtergrond Landhuis Habaai.

afgehandeld worden. Wij hebben hier recht op.”
Tot slot wil Rossen-Lucasius
kwijt: ,,Wij kunnen vrijwilligers
gebruiken, vooral in de weekenden, om bijvoorbeeld een uurtje
voor te lezen of een spelletje te
doen; een wandelingetje te maken of iets van handenarbeid te
ondernemen. Ook voor donaties staan wij open. Voor extra
inkomsten verhuren wij een
hofje, ‘Hòfi Wayaká’, voor onder meer familiefeestjes en zalen voor vergaderingen. Werken
aan meer kwaliteitszorg? Dat
doe je samen, op alle fronten.”
Voor meer informatie: telefoon
462-3121; e-mail: i.lucasius@
birgendirosario.com

Gebalanceerde maaltijden uit de keuken van ‘Tafeltje Dekje’
aan particulieren, bedrijven en instellingen.
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