Zou je naar me willen luisteren? - ZAAP
Inmiddels is het al weer meer dan 2 jaar geleden dat de PAAZ in Vlissingen sloot. Een
stuurgroep met o.a. Emergis en het ADRZ is al meer dan 2 jaar aan het onderhandelen over
hoe alles met psychiaters, bedden, geld geregeld moet worden. Dit vinden wij een aanfluiting.
IHT is gestart maar heeft het moeilijk omdat veel mensen vooral 's ochtends zorg hebben. Het
niet uit bed kunnen komen in de donkere dagen. Dat valt niet voor iedereen in te plannen.
Ondanks herhaalde verzoeken en acties van ZAAP is er nog steeds geen logeervoorziening op
Walcheren voor mensen met psychische problemen. Dat zou juist geld schelen als het er was
want het voorkomt een opname en overlast. Er zijn voorbeelden van in het land (zogenaamde
logeerhotels) die goed werken.
Er is een wachtlijst voor mensen die opgenomen moeten worden bij Emergis, dit heb ik zelf
ervaren. Zeeuwse gronden wil graag een logeervoorziening laten bouwen in Middelburg.
ZAAP is naar een gesprek geweest met een ambtenaar die erover ging namens de gemeente
Middelburg. Dat is al weer meer dan een half jaar geleden. Na bellen en mailen krijgen we
nog steeds geen reactie. Tussen neus en lippen door is ons ter ore gekomen dat de
logeervoorziening in Hulst van Zeeuwse gronden niet goed werkt. Zeeuwse gronden zelf
spreekt dit tegen. Dat geeft ons het gevoel dat het erg gevoelig ligt dat Zeeuwse gronden dit
op Walcheren ook wil doet omdat Emergis nog hoofdaanbieder is. Dan gaat het om geld en
macht en is de cliënt de dupe. Aangezien de voorziening in Hulst als voorbeeld moet leiden
voor de voorziening op Walcheren gebeurt er niets.
ZAAP vind dat de situatie met Hulst sowieso niet te vergelijken is met een logeervoorziening
in Middelburg. Het zou mooi zijn als de voorziening er net als in Hulst komt. Het geld hiervan
zou uit de WMO van de gemeenten op Walcheren moeten komen en het zou mooi zijn als de
CZ het 1e jaar eraan zou mee willen betalen (net als in Hulst). Graag in overleg met ons, we
hebben veel kennis en ervaring en doen dit vrijwillig. Als het zo door moddert dan komen
steeds meer mensen tussen wal en schip te vallen. Diep treurig voor mensen die psychische
problemen hebben. We moeten juist voor elkaar zorgen want we hebben elkaar hard nodig in
deze wereld. Het nieuwe nummer van ZAAP gaat erover dat mensen geneigd zijn om gelijk
advies te geven i.p.v. iemand zijn verhaal te laten doen. Naar ZAAP zelf wordt volgens ons
ook niet geluisterd, want er wordt niets met onze voorstellen en kennis gedaan. We worden
moedeloos van al die gesprekken die we al met verschillende instanties hebben gehad maar
we geven de moed niet op!
Youtubelink: https://www.youtube.com/watch?v=aOwru6Ycbc&index=7&list=PL1j9LFt_V-nIi8kUfS3Mbiedv97xBIUbR

