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Op zoek naar informatie of advies?
De Gehandicaptenraad Westervoort houdt geen spreekuur op een
vast moment. U kunt ons bellen of mailen en zo nodig maken we
een afspraak.
Wij hopen u op deze manier goed van dienst te kunnen zijn.
Digitale nieuwsbrief.
Wij proberen zoveel mogelijk op kosten te besparen en vragen
iedereen die over internet beschikt of wij deze gratis nieuwsbrief
digitaal mogen versturen.
Krijgt u deze nieuwsbrief nu nog op papier maar beschikt u wel over
een emailadres? Wilt u dit dan aan ons doorgeven via
info@GehandicaptenraadWestervoort.nl, onder vermelding van uw
naam en adres, dan mailen wij u voortaan deze nieuwsbrief en
blijven voor ons de kosten beperkt.
Wanneer de geadresseerde niet meer op het bezorgde adres woont,
ontvangen wij ook graag bericht want ons adresbestand is niet
gekoppeld aan het bestand van de gemeente, vanwege
privacyregels.

Ook nieuwe abonnees zijn van harte welkom!

Zorg in de knel.
Overal merken we het personeelstekort.
Restaurants gaan een paar dagen per week dicht, de treinen
rijden minder maar vooral het tekort aan personeel in de zorg
raakt velen van ons direct.
Het gaat dan niet alleen over geen vervanging bij vakantie of
ziekte van je huishoudelijke hulp, zoals de gemeente iedereen
per brief heeft laten weten. Nee, het gaat verder, minder vaak
douchen, langer in de pyjama moet blijven zitten en te lange
wachttijden bij het Sociaal Loket.
Ons zorgsysteem is duidelijk overbelast en niet aantrekkelijk
genoeg voor werkzoekenden. Wat te doen?

De gemeente roept als eerste dat je maar hulp moet vragen
aan mensen in je omgeving. Men vergeet daarbij
gemakshalve dat mantelzorgers vaak al te lang teveel hooi op
de vork hebben genomen en op hun tandvlees lopen.
Wij, de GRW, proberen bij al onze inbreng in de verschillende
overlegorganen waarin we vertegenwoordigd zijn, steeds de
nadruk te leggen op de persoonlijke behoefte van een
zorgvrager. Geen uurtje factuurtje maar vraag de cliënt wat
hij/zij belangrijk vindt. Lever maatwerk want het gaat om de
mens en zijn naasten, niet om het systeem!

Kort nieuws – kort nieuws – kort nieuws
Onze hulpmiddelenleverancier in de Liemers,
RSR Revalidatieservice, meldt het volgende:
“In verband met de zomervakantie vervalt de
inloopfunctie in onze werkplaats in Duiven van
1 juli t/m 30 september. Uiteraard blijven wij wel
bereikbaar voor al je vragen en helpen we je
graag!”

Trap bibliotheek beter zichtbaar voor slechtzienden!

Dankzij de inzet van de themagroep Inclusie, waarin de GRW
ruim vertegenwoordigd is…

Heb je een hulpmiddel? Meld je ervaringen
Heb je dit jaar positieve of negatieve ervaringen opgedaan
met een hulpmiddel? Doe dan mee met de lopende Meldactie
hulpmiddelen.

Gaat het nu beter dan vroeger?
In 2022 moeten veel voorkomende problemen op het gebied van
hulpmiddelen verholpen zijn. Dat is zo afgesproken met gemeenten,
zorgverzekeraars en leveranciers. Als cliëntenorganisaties willen we
met de meldactie scherp in de gaten houden of het vanaf nu
inderdaad beter gaat.
Heb je in 2022 een hulpmiddel aangevraagd, geleverd gekregen,
laten meeverhuizen, laten onderhouden of repareren? Wij horen
heel graag je ervaringen. Laat ons weten waar het toch nog
misgaat. Maar ook positieve ervaringen zijn zeker welkom!

Melden via vragenlijst
Het melden van ervaringen kan via een online vragenlijst. Invullen
duurt vijf tot tien minuten.
Ga hier naar de vragenlijst Meldactie Hulpmiddelen.
Telefonisch melden
Liever telefonisch melden? Dat kan ook. Bel naar het Meldpunt van
Ieder(in) op 085-400 70 22.
Het Meldpunt is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. (Maandag en vrijdag is het
gesloten.)
De meldactie is een initiatief van Ieder(in), CP Nederland, DON, EMB
Nederland, Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en Spierziekten
Nederland.

Klachten over RSR Revalidatieservice?
Wanneer u klachten heeft over de serviceverlening van RSR m.b.t.
een voorziening die u van de gemeente in bruikleen verstrekt heeft
gekregen, vragen wij u deze niet alleen bij RSR te melden maar
deze klacht ook te melden bij het Sociaal Loket van de gemeente
Westervoort.
Wij raden u aan zoveel mogelijk via
e-mail te communiceren zodat u altijd
later terug kunt zoeken wat er wanneer
gebeurd is en zo uw eigen dossier bij
kunt houden betreffende een klacht.
Wanneer een klacht niet goed wordt
opgelost of het duurt erg lang dan krijgt
de GRW hierover ook graag een berichtje
van u, zodat wij dit mee kunnen nemen
in de periodieke evaluatie van de
Liemerse belangenorganisaties met RSR.

Obstakels op de openbare weg? Meldt het ons!
Hierbij doen wij opnieuw een oproep aan u om plekken in
Westervoort te melden waar u problemen ervaart met stoepen,
struiken, op/afritjes of andersoortige zaken die voor u een goede
toegankelijkheid van de openbare weg belemmeren.
Om dit moment is de GRW, samen met de Inclusie werkgroep, bezig
met de ongelijke stoep rondom de boom bij de inrit van de
parkeerplaats van de Jumbo.
Natuurlijk moeten ook wij
keuzes maken en kijken we
naar het aantal mensen dat
een bepaalde situatie meldt.
We hebben een beperkt
budget maar we doen ons
best!

Ook proberen we de vuilnisophalers
ervan te doordringen dat containers niet
midden op een afritje teruggeplaatst
moeten worden maar ernaast!
Stuur een foto en een goede
beschrijving van het probleem dat u
ervaart naar:
info@gehandicaptenraadwestervoort.nl
↑ Kledingcontainers zijn voor mensen op rolletjes onbereikbaar……..

Zien we elkaar 2 september op de Zomerfair?
De Gehandicaptenraad heeft zich aangemeld voor deelname
aan de Zomerfair. Als deze aanmelding wordt gehonoreerd
staan wij er met de gebruikelijke kraam vol informatie.
Daarnaast hebben we de organisatie verzocht of er ook plaats
is voor de mobiele servicebus van RSR Revalidatieservice.
Als dit lukt kunt u naast onze kraam terecht voor kleine
reparaties en b.v. het op spanning zetten van alle banden.
Bij het maken van deze nieuwsbrief hebben we nog geen
toezegging of afwijzing van de organisatie van Westervoort in
Beweging ontvangen dus roepen wij iedereen op om zelf te
komen ontdekken of het is gelukt!
Bestuur
GRW in
2018

RSR op de braderie in 2017

Tot ziens op vrijdag
2 september!

