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Voorwoord

Collega’s > presentjes

Klaar voor de toekomst
We kijken terug op een bijzonder jaar waarin corona ons een nieuw normaal heeft
opgelegd. Het afgelopen jaar had zijn effecten niet alleen op de gezondheid, maar ook
op de economie. We hadden nooit kunnen bedenken dat de vooraf bedachte doelen in
een heel ander daglicht zouden komen te staan.

Feestdagen
Eind van het jaar werden we door de
OR verrast met een thuis-bioscoopbon
en een popcornpakket. Even
ontspannen tijdens de feestdagen.
Een Sinterklaasgedicht met chocoladeletter ontbrak niet op 5 december. En
net voor de digitale jaarafsluiting werd
er een borrelpakket bezorgd.
Verbinding anno 2020.

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen. We hebben flexibel
moeten schakelen door een crisis die niemand heeft kunnen voorzien. Op alle niveaus is
doortastend leiderschap getoond. Als organisatie hebben we ons sociale hart laten
spreken voor de medewerkers en onze klanten. Ziel en zakelijkheid hebben nog nooit
zo'n lading gekregen als in dit coronajaar. Als we terugkijken hoe we het afgelopen jaar
samen hebben doorstaan, kunnen we terugkijken op een warm, compassievol en zakelijk
jaar. We deden het samen. Op afstand en dichtbij.
Het afgelopen jaar was ook een bijzonder jaar omdat we een periode hebben afgesloten.
Een periode waarin we met elkaar hebben gewerkt aan een stevig fundament. En dat is
er. Financieel, organisatorisch en beleidsmatig. Het afgelopen jaar markeert daarom ook
het startpunt van een nieuwe periode. Een periode die zich zal kenmerken door
hospitality en onze bijdrage aan voldoende betaalbare en beschikbare woningen voor
onze seniorendoelgroep.
We kijken dan ook met heel veel vertrouwen naar de toekomst.
Ik wil iedereen danken voor de betrokkenheid en inzet. Zorg goed voor jezelf en elkaar.
Hassan Najja
directeur-bestuurder SOR

Fruitmand
Na de paaseieren met Pasen werd in
mei een fruitmand bij ons allen thuisbezorgd, niet voor ons als medewerkers
maar voor onze partners. Hoe attent!
Met een leuk berichtje erbij.

Collega’s > digitale momentjes

Collega’s > speciale activiteiten

Zomerborrel op afstand
Na maanden van thuiswerken werd de
zomer van 2020 toch ingeluid met een
zomerborrel op afstand. In de
binnentuin aan de Botersloot konden
we eindelijk weer even ‘echt’ contact
hebben met elkaar.

De SOR Draait Door
Regelmatige uitzendingen van De SOR
Draait Door, georganiseerd door het
befaamde I-team, Erik en Stefan. Met
interviews, voorstellen van nieuwe
collega’s, bijzondere activiteiten en
natuurlijk de Keek op de Week! Om de
verbinding met collega’s vast te houden.

Koffieochtenden
Iedere maandagochtend tussen
10.00-11.00 uur was er de mogelijkheid
om digitaal aan te schuiven bij de
collega’s onder het genot van een
kopje koffie. Het initiatief werd
genomen door Maarten.

Digitale jaarafsluiting

Huismeesterbezoeken

In 2020 werd de jaarafsluiting in stijl
gedaan, digitaal maar verbindend. Bij
SOR zijn we ondernemend, creatief en
bedenken we een digitale jaarafsluiting.
Met een gefilmde voorstelronde van alle
nieuwe collega’s uit 2020, een
geweldige PubQuiz over het afgelopen
jaar, een mooie en serieuze boodschap
van het MT, een borrelbox en digitale
wensen voor het volgende jaar. De
jaarafsluiting werd door gastpresentator
Myra met veel enthousiasme geleid.

Tijdens de pandemie hebben de leden
van het MT bezoeken gebracht aan de
collega’s in de frontlinie, soms gepland
soms onverwacht maar altijd met
mooie verhalen als resultaat.

Magazine
Op initiatief van Martine is er een
speciaal SOR2020 Magazine gemaakt.
Om deze speciale periode vast te
leggen met persoonlijke verhalen,
interviews, recepten en veel foto’s.

Bewoners > presentjes
Beste commissielid, ambassadeur,

Vriend, metgezel, die meer en minder is
dan vader, moeder, minnaar, kind

Bedankdag 2020
De jaarlijkse Bedankdag aan onze
vrijwilligers werd in 2020 heel
anders. Na steeds weer ideeën
en activiteiten te hebben verplaatst en
aangepast, zijn de vrijwilligers
uiteindelijk verrast met een een
vrijkaart voor Diergaarde Blijdorp
(tevens voor Blijdorp een bijdrage om
te kunnen voortbestaan). Daarnaast
hebben ze een paraplu ontvangen met
een knipoog naar de covidperiode:
#Blijfgezond.

Bevrijdingssoep

Verbinding

Op 5 mei 2020 werd aan de ouderen
in heel Rotterdam Bevrijdingssoep
aangeboden. Dit ter gelegenheid van
75 jaar Bevrijding. Casper heeft in
Borghave de bewoners verrast met een
heerlijke kop soep.

Ook in de woongebouwen proberen
de verschillende commissies de
verbinding met de bewoners onderling
vast te houden. In woongebouw
Marthalaan werden de bewoners
getrakteerd op paaseitjes tijdens de
Paasdagen. In de Sonneburgh zorgden
de dames van de BC voor chocolade
en in Siloam werden de bewoners
verrast met een lente bloemetje. Op
allerlei manieren werden activiteiten
georganiseerd door bewoners.

Dit jaar, meer dan ooit, willen wij u
bedanken voor uw belangrijke bijdrage

hetzelfde als ik, maar anders

aan een fijn thuisgevoel voor uw
medebewoners. Daar zijn wij erg blij
mee! Dit jaar bedanken wij u op een

ouder, jonger, van dezelfde tijd.

andere wijze, maar even zo gemeend!
Wij wensen u een fijne dag toe in

broeder, maar van een andere moeder, zonder rivaliteit

Diergaarde Blijdorp.

Hij gunt mij om te leven en als ik dood

onafhankelijk en toegewijd
Trooster, die getroost kan worden
baken en verhanger van borden
met wie ik samenloop en die mij begeleidt.
zou willen, geeft hij mij gelijk.

Namens het SOR-team

Soms is het, dat ik om hem alleen
verdragen blijf, wat zonder hem ondraaglijk scheen.
Zonder een enkele verplichting
loop ik en altijd in zijn richting.
Maria Vasalis,
uit: De oude kustlijn
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Zomer serenades

Bijeenkomst in Aveling
In 2020 is het besluit genomen om in
woongebouw Aveling een bijzondere
doelgroep te huisvesten. De huidige
bewoners zijn door Casper en Celestine
samen met de Gemeente Rotterdam en
Antes geïnformeerd over hun
toekomstige buren. Tekenend voor het
hele jaar 2020 vond het overleg op
afstand plaats. Het was een goed en
constructief overleg en daarmee
illustratief voor de flexibiliteit van
iedereen.

Scootmobielruimte

Tijdens de zomerperiode, van half juli
tot half september, zijn er een groot
aantal zomer serenades georganiseerd
voor de bewoners van verschillende
woongebouwen.
De serenades vonden plaats op zondag
en woensdagmiddag. Drie verschillende
muzikantengroepen hebben tijdens
deze serenades opgetreden op
verschillende locaties. De Kristal,
Berlagehof en ook ‘t hofje van Gerrit
de Koker hebben mogen genieten van
dit muzikale spektakel. Dit evenement
is georganiseerd in samenwerking met
Compagnon Events uit Rotterdam.
Onder andere de Stichting Droom en
Daad heeft dit project mogelijk
gemaakt.

Net voor de lockdown is in de Hoeksteen
een prachtig nieuwe scootmobielruimte
geopend. De sleutel werd overgedragen
aan de eerste scootmobielbestuurders.
Aansluitend werd de scootmobielruimte
feestelijk geopend.

Huurdersplatform

Balkongym

Het gezamenlijk jaarlijks overleg met
Huurdersplatform (HPF) en RvC ging in
2020 digitaal.

In het wooncomplex Te Hoogerbrugge
is aandacht besteed aan de vitaliteit
van de bewoners. Wekelijks is er door
professionele trainers gewerkt aan de
conditie, vanaf het balkon.

Bewoners > speciale activiteiten

Grootonderhoud
Borghave
Tijdens de pandemie heeft het grootonderhoud van Borghave plaatsgevonden. Na iets meer dan een jaar
van onderhoudswerkzaamheden heeft
in december 2020 de oplevering
plaatsgevonden. Er zijn nieuwe HR++
ramen geplaatst in alle woningen,
buitenzijde woongebouw is
geschilderd, nieuwe ketels geplaatst,
scootmobielruimte beschikbaar
gemaakt en de fietsenstalling
aangepakt. En toen bleek er nog
ruimte te zijn voor extra voorzieningen
als ledverlichting, schilderwerk binnen
en nieuw tapijt. De gevel is opgesierd
door nieuwe belettering en een
prachtig logo. We hebben hier dan
ook een trotse huismeester. Huseyin,
proficiat met een prachtig resultaat.

Omgevingswalkshop
Crooswijk
Samen met senioren wandelen door de
wijk en luisteren naar wat zij belangrijk
vinden in hun woonomgeving. Samen
nieuwe dingen (her)ontdekken. Om
vervolgens samen te werken aan een
senior vriendelijke wijk. Organisatie
door JSO in samenwerking met SOR.

Jubileumboek
Historicus en bewoner van
Te Hoogerbrugge, de heer Ton Spamer
heeft een jubileumboek samengesteld
ter gelegenheid van 50 jaar
Te Hoogerbrugge. Dit boek geeft
tevens een mooi inkijkje in 50 jaar
volkshuisvesting in Rotterdam.

Stakeholders > presentjes en speciale activiteiten

RvC-dag

Taart

Zoals gebruikelijk is in september weer
de jaarlijkse RvC-dag georganiseerd. De
RvC heeft deze keer bezoeken gebracht
aan de woongebouwen Rubroek en
De Nieuwe Plantage. De RvC heeft
verschillende presentaties bijgewoond
over uiteenlopende onderwerpen, zoals
de Omgevingswalkshop in Crooswijk
en het nieuwe woon-zorgconcept
De Dienstbode. Tevens is in De Nieuwe
Plantage, door de voorzitter van de
RvC, Tom Bank en mevrouw Setoe van
de activiteitencommissie van De Nieuwe
Plantage, een Healing art afbeelding op
de wand van de eerste en tweede
verdieping onthuld. Een informatieve
dag, mede door de inzet van collega’s
uit verschillende disciplines.

Om de medewerkers van de samenwerkende zorginstellingen een hart
onder de riem te steken, zijn ze verrast
met een heerlijk taart. Het werd zeer
gewaardeerd.

Praathuisje van Aafje
Bij verpleeghuis Varenoord van Aafje,
gevestigd in Te Hoogerbrugge is tijdens
de eerste golf een ‘praathuisje’ geplaatst.
Dit is gedaan in samenwerking met SOR.
Voor bewoners van het verpleeghuis
werd het zo mogelijk om contact te
houden met familie. Op een veilige
afstand, droog en gezellig.
In Rubroek heeft de voorzitter van de
Bewonerscommissie, Fia Westers, de
RvC meegenomen in haar ervaringen
van wonen in een wooncomplex
tijdens de pandemie. Zij kan dat als
geen ander verwoorden.
Aansluitend heeft men gezamenlijk de
lunch gebruikt.

twitter.com/@SORwonen
facebook.com/SORwonen
youtube.com/SORwonen
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