
Beste raadsleden en Burgemeester van Doetinchem,

Ik snap niets meer van het beleid in de Zorg.
Ik ben nl al ziek thuis vanaf 1993, toen kon er nog van alles in de gezondheidszorg.
Naar mijn mening is er veel mis gegaan en werd er her en der ook veel misbruik gemaakt, dat
heeft er zeker ook mee te maken gehad.
Nu is het 2022 en lijkt het er wel op alsof er niets meer kan of mogelijk is in de zorg, voor uw
inwoners waarvoor U als gemeente ook de zorg voor heeft.

Vorig jaar maart 2021 begaf mijn traplift het na bijna 30 jaar trouwe dienst aan mij.
Zonder die traplift had ik het nooit gered zeker niet na het overlijden van mijn man op 31-12-
2001.
Helaas na 30 jaar, kreeg ik als enige advies ga maar verhuizen.
Verhuizen hoe en waar naar toe?
Site woondiensten bood mij al heel snel in dezelfde week zelfs een woning aan waar ik nog niet
eens dood gevonden wilde worden.
En daarna werd het stil.
Heb mij toen overal om mij heen laten inschrijven wat her en der ook weer extra geld koste.
Maar ik heb een geschikte woning gevonden wel duurder dan mijn toenmalige
eengezinswoning.
Op Waterrijk, mooi appartement speciaal voor 55 plussers.
Niet wetende wat mij achteraf bekeken veel geld heeft gekost.
Want de gemeente vond dat ik voor alle onkosten ook zelf moest opdraaien, daar ik nog wat
spaargeld had.
Dat geld was/is eigenlijk de erfenis (overlijden van hun vader) voor/van mijn 2 kinderen.
Maar ook daar wordt niet naar gekeken en al zekers niet om gevraagd.
De verhuiskosten en de gemaakte onkosten voor de woning kwam dus daar vandaan. Dag Geld
Dag Erfenis van Jullie Vader.

En nu, 2022 overal om ons heen hoor je dat alles veel heel veel geld heeft gekost en nu nog kost.
Aan de grote onkosten van Corona en de Oorlog in Oekraïne en aan al die vluchtelingen die
hierheen komen.

Ik discrimineer niet en nooit gedaan ook.
Maar ik voel mij wel in de kou staan.

Nu is mijn wc-pot toch iets te laag, en ik had nog een wc-verhoger (ooit gekocht voor vakanties).
Deze wc-verhoger zit er nu op.
Maar ik dacht dat is leuk voor een tijdje, maar wie weet hoelang mijn tijdje wordt?
Dus op zoek naar een hogere wc-pot.
Iets wat niet een ieder zomaar kan plaatsen, zoiets kost geld.
Dus ik dacht laat ik eens contact met Buurtplein (WMO???) zoeken.
En kijk daar is mijn antwoord: Zoek het maar Uit.
Als het een woning van Site was hadden wij wel iets kunnen regelen (zie bijgestuurde mail van
Buurtplein).

Help hebben in een rijk land als Nederland bestaat anno 2022 niet meer.



Verzonden vanuit Mail voor Windows

Van·
Verzonden: maandag 30 mei 2022 16:04

Onderwerp: hulpvraag: verhoogd toilet.

one rerovwo«

Wat fijn dat ik u net telefonisch heb kunnen spreken. U wilt graag een verhoogd toilet omdat dit
makkelijker is om schoon te maken. U woont bij Woonzorg. Dit is een zelfstandige
woonvoorziening. Hierdoor
komt u niet in aanmerking voor een woningaanpassing die kan worden vergoed. Er is een
voorliggende voorziening waar u wel gebruik van kunt maken. Dit is: ik help maken.
Ik heb u geïnformeerd over de site: ik help maken https://ikhelpmaken.nl/. Het bedrijf verricht
kleinschalige klussen aan ouderen. Hier kunt u digitaal contact opnemen en de vraag stellen.

Succes en bij vragen stel ze gerust aan Buurtplein.

Hartelijke groet,

Ria Geverink
Consulent Wmo
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