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Een beetje meer reuring in
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camminghaburen transformatie

Reina Smids werkte eerst in de schoonmaak en is nu als zorghulp aan de slag, hier bij mevrouw Bouwer-de Vries in Drachten. FOTO JILMER POSTMA

,,Ik rêd mysels hielendal.” Daar is
Janke Bouwer-de Vries duidelijk
over als ze naar de zitbank schuifelt
met de handen aan de rollator. De
91-jarige weduwe woont al zo’n vijf-
tien jaar op zichzelf in een etagewo-
ning aan de Burefen in Drachten.

De wekker gaat bij mevrouw Bou-
wer ’s ochtends om half 7 af. ,,Dan lis
ik even op bêd en bin ik mei de skon-
ken oan it gimmestykjen.” Elke vrij-
dagmiddag gaat ze samen met de
buurvrouw klaverjassen in zorgcen-
trum De Wiken. En laatst is ze nog
met de Zonnebloem op vakantie ge-
weest naar Vledder.

Mevrouw Bouwer komt fris en
monter voor de dag. ,,Dat komt
troch Reina”, zegt ze, ,,want dy dûst

my twa kear yn ’e wike.” Ze bedoelt
Reina Smids, de zorghulp die haar
het vaakst komt helpen. Zo’n ver-
trouwd gezicht, dat vindt Bouwer
heel prettig. ,,Je moatte je oars foar
elk mar útklaaie.”

Elke ochtend en avond komt er
een verzorgende IG langs om een
spuit te zetten bij mevrouw Bouwer.
En tot voor kort hielp dezelfde per-
soon ook ouderen bij het wassen,
aankleden en het aan- en uittrekken
van steunkousen.

Maar voor deze lichtere taken
heeft zorgkoepel KwadrantGroep nu
negentien medewerkers in dienst
die geen opleiding in de zorg heb-
ben, maar wel affiniteit met oude-
renzorg. Het is een pilot die de Kwa-
drantGroep begin dit jaar in Smallin-
gerland is gestart om een antwoord
te vinden op de toenemende zorg-
vraag en de krapte op de arbeids-
markt.

Reina Smids uit Grou is een van
die zorghulpen. Gemiddeld vier och-
tenden per week rijdt ze langs adres-
sen in Drachten. ,,Fan it begjin ôf oan

haw ik in fêste rûte, dan krije je echt
in bân mei kliïnten. It is wol in heal-
oere ride út Grou wei, mar dat mak-
ket my net út.”

Bijna dertig jaar geleden haalde ze
een KMBO VZ-diploma voor helpen-
de in de zorg. ,,Mar ik krige al gau
bern en bin altyd yn it skjinmak-
wurk hingjen bleaun. No hawwe de
bern har eigen wurk en wol ik wat
dwaan wat my echt leuk liket.”

De overstap van een vaste baan bij
een schoonmaakbedrijf naar een pi-
lot in de zorg was voor haar wel een
hele gok. ,,Mar myn man sei: ast it
echt wolst, dan moatst it ek dwaan.
En ik haw der gjin momint spyt fan
hân. De omgong mei de minsken

fyn ik geweldich. Ik draai meastens
moarntsjinsten, dan hast de rest fan
de dei noch.”

Met de inzet van zorghulpen krij-
gen gediplomeerde thuiszorgmede-
werkers meer ruimte voor comple-
xe zorg. ,,We fernimme no al dat it de
druk enoarm ferlichtet”, zegt thuis-
zorgmanager Anja Berger. ,,As we de
soarchhelpen net hiene, soe it wol
hiel krap wurde mei de besetting.
Dan soene we yn ’e simmer miskien
al ôfskale moatte en hie mefrou net
twa kear mar ien kear yn ’e wike dûst
wurde kinnen.”

De pilot loopt tot januari en deze
maand is er nog een tweede pilot
van start gegaan in de gemeenten
Heerenveen en Weststellingwerf.
Daar zijn 25 zorghulpen aan de slag
gegaan. ,,Der is in hiel soad animo
foar”, aldus Berger.

Maar voor vaste contracten moet
de financiering nog worden gezocht.
,,Sadree’t dat kin, sette we de kon-
trakten fuortendaliks om nei fêst.
We wolle dizze motivearre minsken
by ús hâlde.”

Van schoonmaakwerk
naar hulp in de thuiszorg
RICHARD DE BOER

DRACHTEN Zorgkoepel Kwadrant-
Groep werft en traint sinds begin
dit jaar medewerkers voor de
thuiszorg die geen zorgopleiding
hebben. ,,We fernimme no al dat it
de druk enoarm ferlichtet.”

‘Sadree’t dat kin,
sette we de
kontrakten
om nei fêst’
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LEEUWARDEN In Friesland is
de uitstoot van broeikasgas-
sen tussen 1990 en 2018
met 27 procent afgenomen.
Dat is, stelt de provincie,
voor een deel het gevolg
van het beperkter inzetten
van de gasgestookte elektri-
citeitscentrale in Burgum.
Ook in de landbouw en in
de gebouwde omgeving was
sprake van minder uitstoot.
In het vervoer en de indus-
trie was juist sprake van een
stijging, net als in het Friese
veenweidegebied. De lande-
lijke daling in dezelfde pe-
riode was 16 procent. In
2020 ging het om een afna-
me van 25,5 procent ten
opzichte van dertig jaar
geleden. Volgens het kabi-
net moet er in 2030 een
reductie van 55 procent zijn
gerealiseerd, twintig jaar
later ligt de lat bij 95 pro-
cent. Friesland is verant-
woordelijk voor 3,5 procent
van de landelijke uitstoot.

Afname uitstoot
broeikasgassen

TERSCHELLING Nergens in
Nederland zijn er deze
maand tot nu toe zoveel
sporen van corona in het
rioolwater gevonden als op
Terschelling tijdens Oerol.
In de week van 13 tot 19 juni
werden in het Terschellin-
ger riool gemiddeld 20.593
(x 100 miljard) virusdeeltjes
per 100.000 inwoners aan-
getroffen. Het locatiethea-
terfestival trok toen zo’n
50.000 bezoekers naar het
eiland. Ook Ameland scoor-
de volgens het RIVM vorige
week bovengemiddeld hoog
met 4518 (x 100 miljard)
virusdeeltjes, terwijl het
landelijke gemiddelde lag
op zo’n 1100 (x 100 miljard).

Coronapiek in
riool tijdens Oerol
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