Ervaringen

Al bijna een jaar huurt Annie Baardman een appartement in Rivas-locatie Steijndeld in het centrum
van Gorinchem. De combinatie van zelfstandig wonen in haar eigen appartement en de zorg en
ondersteuning van Rivas wijkverpleging, vindt zij ideaal. "Ik woon hier in mijn eigen appartement
dat ik heb kunnen inrichten met mijn eigen spullen. Dat er zorg in de buurt is, stelt mij gerust en
geeft me een veilig gevoel."

Sociale contacten en mijn eigen ruimte<.strong>
De laatste jaren woonde Annie bij haar dochter. Omdat onder andere het lopenverslechterde, en
de woning daar niet op was aangepast, zocht zij een eigen woning.
Annie: 'Bij de zoektocht was het vooral van belang dat de nieuwe woning dicht bij de kinderen
was, niet te groot en er de gelegenheid was tot sociaal contact. Daarom is de uiteindelijke keuze
gevallen op Steijndeld. Hier zijn de appartementen zo ingericht dat ik me makkelijk en veilig kan

bewegen. Daarnaast kan ik het zelf gemakkelijk schoon houden.' In haar appartement kan Annie
bezoek ontvangen en haar eigen ding doen. 'Maar ik ben ook regelmatig in het Grand Café of het
terras beneden. Het contact met andere mensen vind ik gezellig. Ik drink een bakje koﬃe, maak
een praatje of ik neem deel aan de verschillende activiteiten die hier aangeboden worden, zoals
bingo, muziek of het maandelijkse borreluurtje.'
Bezoek altijd welkom
Ook wat betreft het eten hebben huurders de keuze om dit in hun eigen appartement te doen of in
het Grand Café. Ik dineer eigenlijk altijd beneden want het is goed verzorgd en het eten smaakt
heerlijk. Daarnaast is er regelmatig 'uit eten in eigen huis' waarbij een naaste mag aanschuiven en
ze de locatie extra mooi aankleden. Het is dan net alsof je buiten de deur aan het eten bent.' Het
feit dat naasten altijd kunnen langskomen, vindt Annie ﬁjn. 'Ik woon hier echt zelfstandig dus
bezoek is altijd welkom; in mijn eigen appartement of in het Grand Café, bijvoorbeeld met
verjaardagen. Regelmatig komen mijn kinderen en kleinkinderen op bezoek. Mijn kleinzoon neemt
ook regelmatig zijn hond mee, wat extra gezellig is. Als je hier woont, zijn huisdieren welkom mits
je er zelf voor kunt zorgen.'
Terras aan het water
Het terras aan het water is een ander pluspunt voor Annie. 's Zomers is het heerlijk om daar in het
zonnetje te zitten en te kijken naar alle bedrijvigheid op het water. We zitten hier midden in het
centrum dus er is altijd wat te zien of te doen. Regelmatig loop ik even naar de stad om
bijvoorbeeld wat kleine boodschappen te halen. Alles is op loopafstand, echt ideaal.'
Naar het overzicht

