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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsdocument van Vrienden van Amalia Staete. Vrienden van Amalia Staete is op
20 december 2019 opgericht als initiatief vanuit de bewoners en betrokkenen van Stichting Amalia
Staete.

2. Doel
Het initiatief om Vrienden van Amalia Staete op te richten is onder andere ingegeven vanwege de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door de Wmo is het oude concept van
verzorgingshuizen vervallen. In de zorgsector wordt het principe van het scheiden van wonen en zorg
doorgevoerd waarbij het doel is dat wonen en zorg apart gefinancierd worden.
De doelstelling van de stichting is de verbreding van de bekendheid van de Stichting Amalia
Staete, gevestigd te Utrecht en het bevorderen van het welzijn en welbevinden van de
bewoners van door deze stichting geëxploiteerde woon-zorgcentra.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven en ter beschikking
stellen van fondsen en andere middelen, hetzij in natura hetzij in financiële zin, en het
enthousiast maken van mensen en instellingen uit de brede reformatorische achterban in
de wijde regio Utrecht om als donateurs (‘vrienden’) mee te helpen het doel van de stichting
te verwezenlijken. Donateurs van de stichting en anderen die deel uitmaken van de
doelgroep van de stichting kunnen al dan niet tegen betaling gebruik maken van door de
stichting ter beschikking gestelde faciliteiten.
Stichting Vrienden van Amalia Staete richt zich met name op 55-plussers uit de reformatorische
gezindte1 omdat Stichting Vrienden van Amalia Staete wil voorzien in de behoefte van deze
doelgroep om te wonen in een herkenbare leefsfeer en om gelijkgestemden te ontmoeten. Dit
streven is ingegeven door de Bijbeltekst uit Galaten 6:10: “Laat ons goed doen aan allen, maar meest
aan de huisgenoten des geloofs”.
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Onder de reformatorische gezindte verstaat Amalia Staete de gezindte is afkomstig uit de volgende
kerkverbanden: Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente in Nederland, Oud Gereformeerde
Gemeente, Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, Christelijk Gereformeerde Kerken (stroming Bewaar
het pand en aanverwant), Protestantse Kerk in Nederland (gemeenten die in hun beleidsplan het convenant
van Alblasserdam mede als grondslag hebben), Hersteld Hervormde Kerk.
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3. Grondslag
De grondslag van Amalia Staete is vastgelegd in artikel 2 van de statuten:
“De stichting heeft tot grondslag bij al haar werkzaamheden de Heilige Schrift als het onfeilbaar
Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de
Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd
negentien.”

4. Mens- en zorgvisie
Vanuit de grondslag wordt een vertaling gemaakt naar de identiteit van Stichting Vrienden Amalia
Staete in de vorm van een mens- en zorgvisie. Hoewel Stichting Vrienden Amalia Staete zelf geen
(verpleeg)zorg verleent, benoemt ze een aantal waarden in een mens- en zorgvisie die belangrijk zijn
voor de leefsfeer en het faciliteren van zorg in het appartementencomplex.
De mens- en zorgvisie van Stichting Vrienden Amalia Staete is te omschrijven in de volgende punten:
1. De mens is geschapen als beelddrager van God. In de zondeval is het beeld van God in de
mens gebroken. Jezus Christus is de Zoon van God en is op aarde gekomen als Verlosser om
de gebroken relatie tussen God en mens te herstellen (Joh. 3:16). Gods verkiezende genade
in Christus kan ons redden van zonde en dood door bekering en geloof. Bij het zoeken naar
zingeving is de Bijbel het richtsnoer.
2. Ieder mens is uniek en waardevol, ook zorgbehoevenden. De waarde van het leven bepalen
wij niet. De waarde van het leven ligt in het feit dat God Zijn schepsel waardevol vindt en
leven geeft. De mogelijkheden en behoeften van de bewoners staan altijd centraal.
3. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf is de kern van de Tien Geboden (Markus
12:30 en 31). De woonvoorzieningen bieden een gastvrij huis, met privacy en gevoel van
veiligheid, waar elke bewoner zich thuis voelt en gewaardeerd. Het is een toegankelijke
omgeving waarin bewoners, zorgpersoneel en ook buurtbewoners elkaar ontmoeten en
respectvol voor elkaar zijn.
4. De woonvoorzieningen bieden een omgeving waarin de autonomie en de zelfredzaamheid
van de bewoner wordt behouden. Sociale netwerken worden behouden door het vormen
van een leefgemeenschap. In de leefgemeenschap is de reformatorische identiteit
herkenbaar.
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5. Huisvesting
Stichting Vrienden van Amalia Staete bevordert van het welzijn en welbevinden van de bewoners van
door Amalia Staete geëxploiteerde woon-zorgcentra. Er wordt gestreefd naar een veilig en gezond
verblijfklimaat, gekenmerkt door respect voor elkaar, goede verblijfsomstandigheden, en waar de
reformatorische identiteit herkenbaar is. Door de inrichting wordt een warme en ook herkenbare
sfeer gecreëerd.

6. Activiteiten
Stichting Vrienden van Amalia Staete wil bijeenkomsten voor de doelgroep uit de reformatorische
kerken in de regio Utrecht coördineren en faciliteren door de gemeenschappelijke ruimten
beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten en door praktische begeleiding van bewoners die de
middagen willen bezoeken.
Stichting Vrienden van Amalia Staete zal mantelzorg en vrijwilligerswerk stimuleren vanuit de
reformatorische kerken in de regio Utrecht, in lijn met de Wmo. Omdat de overheid zorg niet meer
altijd regelt komt er meer en meer een taak voor de kerk. Praktisch betekent dit het bieden van
hand- en spandiensten op het vlak van zorg en huishoudelijke taken, contacten, activiteiten en
pastorale zorg.
Stichting Vrienden van Amalia Staete organiseert activiteiten zodat ouderen uit de doelgroep elkaar
kunnen ontmoeten. De bijeenkomstruimte van Amalia Staete is daarvoor bestemd. Op initiatief van
één van de reformatorische kerken in de regio Utrecht kunnen ook kerkelijke activiteiten worden
georganiseerd. Bewoners kunnen de gemeenschappelijke ruimte gebruiken voor het vieren van een
bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een verjaardag of jubileum).
De activiteiten zijn onder te verdelen in 4 groepen.
1. Ontmoeting/samenkomsten organiseren in de ontmoetingsruimte;
2. Ouderenactiviteiten in de ontmoetingsruimte;
3. Coördinatie van vrijwillige inzet;
4. Het oprichten en uitvoeren van een informatiepunt in de buurt en/of wijk.
De activiteiten zijn verder beschreven in het “Activiteitenplan 2019-2021 Vrienden van Amalia
Staete”
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