De Rietvinck
Verzorgd wonen en ontmoetingscentrum roze ouderen
Roze ouderen en De Rietvinck
Osira woonzorgcentrum De Rietvinck zet haar deuren open voor roze
ouderen. De Rietvinck ligt in de Vinkenstraat (Jordaan), op een hoek
van het Haarlemmerplein, vlakbij de Haarlemmerstraat. Dit woonzorgcentrum is grondig verbouwd en heropent op 1 november 2009
haar deuren. Naast De Rietvinck ligt het L. A. Rieshuis, het eerste en
vooralsnog enige aanleuncomplex voor homoseksuele ouderen.
Veel oudere lesbische vrouwen, homomannen of biseksuelen groeiden op
in een tijd waarin hun geaardheid niet
algemeen geaccepteerd werd. Ook
al stelt de samenleving zich vandaag
de dag toleranter op ten opzichte van
homoseksualiteit, nog steeds blijken
vele ‘roze ouderen’ zich kwetsbaar
te voelen. Isolement, eenzaamheid
en gedeprimeerdheid komen vaak
voor. Uit onderzoek blijkt dan ook dat
menig ‘roze ouderen’ behoefte heeft
aan een woonomgeving waar respect
en verdraagzaamheid heerst. Een plek
waar het gezellig is, zij zich veilig en
gewaardeerd weten. Waar zorg en op
hen afgestemde activiteiten worden
geboden. Een plek ook waar zij
gevoelsgenoten kunnen ontmoeten.
Verzorgd wonen
De Rietvinck biedt een verzorgd
woonplek aan 68 ouderen. Er zijn
26 zorgappartementen en 40
kleinschalige groepswoningen.
In een groepswoning woont u samen
met zes of zeven andere senioren.
Elke bewoner heeft een eigen zit/
slaapkamer van circa 26 vierkante
meter. Ook heeft u een eigen
(rolstoeltoegankelijke) badkamer met
een douchecabine, wastafel en toilet.
De benodigde hulpmiddelen zoals
handgrepen zijn aangebracht. Het
appartement is verder voorzien van
glasvezelkabel voor telefonie, televisie
en internet. De kamer is ingericht met
vloerbedekking, vitrage, gordijnen,
verlichting en een hoog/laagbed.
Uiteraard kunt u uw appartement
naar uw eigen smaak inrichten.

Samen met de andere groepsbewoners
doet u gezamenlijk het huishouden,
daarin ondersteund door de
woongroepbegeleiders. Er is een
gemeenschappelijke woonkeuken
waarin de maaltijd worden bereid,
genuttigd en andere activiteiten
plaatsvinden. Daarnaast kunt u
gebruik maken van alle activiteiten
en faciliteiten van het woonzorgcentrum De Rietvinck. U kunt zich dus
inschrijven voor een club, genieten
van een optreden of een borreltje
drinken in de bar. Ook vindt u in
De Rietvinck een kapper, pedicure,
internetcafé, de fysiotherapeut, arts
en nog veel meer.
Ontmoetingscentrum
Vanaf november is De vernieuwde
Rietvinck ook een ontmoetingscentrum voor bewoners en
buurtbewoners. Speciaal voor roze
ouderen is er iedere maand het Cafe
Rosé. Daar kunt u andere (buurt)
bewoners ontmoeten, genieten van
speciaal voor homoseksuele mannen
en vrouwen georganiseerde optredens
en ﬁlms. Per januari 2010 starten
bovendien speciale gespreksgroepen.

Rond thema’s als ‘Het verhaal van
mijn leven’ , een terugblik op uw
levensverhaal of ‘De leuke en lastige
kanten van het ouder worden’.
Dagbesteding
Naast het Ontmoetingscentrum
starten we in De Rietvinck een
roze dagbesteding speciaal voor
zelfstandig wonende ouderen.
Op deze dagbesteding treft u
gevoelsgenoten. U haalt herinneringen op, bespreekt de actualiteit
en onderneemt verschillende
activiteiten. Activiteitenbegeleiders
en vrijwilligers staan u met raad en
daad terzijde. Samen met u geven
zij graag invulling aan het door u
gewenste activiteitenaanbod. En
heeft u vervoer van en naar huis
nodig? Dan regelen wij dat voor u.
Informatie en advies
In De Rietvinck kunt u ook terecht
voor informatie. En als we het zelf
niet weten wijzen we u de weg naar
andere (al dan niet roze) instanties.
Het Rietvinck College
In samenwerking met het Regionaal
Opleiding Centrum (ROC) krijgt
De Rietvinck een unieke organisatievorm. Leerlingen worden binnen De
Rietvinck opgeleid tot verzorgende
en woonbegeleiders en zij worden
daarbij begeleid door professionals.
Op deze wijze willen wij een bijdrage
leveren aan het opleiden van jongeren
in de zorg.

Belangstelling, aanmelding of nadere informatie
Op dit moment zijn alle appartementen en woningen in De Rietvinck verhuurd
maar u kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst bij Osira Zorgadvies:
T 0800 - 366 84 79 (gratis) of email: zorgadvies@osiragroep.nl
De medewerkers van Zorgadvies kunnen u ook meer informatie geven over
verzorgd wonen in het algemeen. Wilt u meer weten over of aanmelden voor
het ontmoetingscentrum, roze activiteiten of de roze dagbesteding, neem dan
contact op met:
Anton Koolwijk (geestelijk verzorger), email: akoolwijk@osiragroep.nl) of
Babs Hooijer (manager zorg & welzijn), email: bhooijer@osiragroep.nl
T (020) 756 37 00.

