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E info@cedrah.nl

www.cedrah.nl

God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf

De   7   vruchten aan de Cedrah-boom

Ik krijg pas-
sende zorg van 
medewerkers 
die ik ken en 

vertrouw.

Ik ervaar dat 
de medewerkers 

doen wat ze 
zeggen.

Ik voel mij
thuis bij de
identiteit.

Ik voel 
mij gezien 

en gehoord en 
mag mezelf 

zijn.

 Ik woon in 
een comforta-

bele, schone en 
veilige leef-
omgeving.

Ik eet en drink 
smakelijk 
en gezond.

Ik ontmoet 
anderen tijdens 
activiteiten die 

goed voor 
mij zijn.

Beste mensen,

Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust 

kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteits

profi el. Daarbij wenst Cedrah in alles te handelen in overeen

stemming met Gods Woord. Dat is de missie van Cedrah. Deze 

missie drijft ons elke dag opnieuw in ons werk. 

In deze folder presenteren we de Cedrahboom, waarin we laten 

zien hoe wij onze missie handen en voeten willen geven in de 

praktijk. Deze boom staat symbool voor liefdevolle ouderenzorg. 

De zeven vruchten laten zien wat wij aan onze cliënten beloven. 

Samen werken we aan de groei van de vruchten. Dat kunnen we 

alleen met oog voor en liefde tot onze naasten. Het liefhebben 

van onze naaste volgens het gebod van God kunnen we niet in 

eigen kracht, maar alleen in afhankelijkheid van Hem. 

De zeven vruchten aan de Cedrahboom zijn in gesprek met 

cliënten en medewerkers ontstaan. De vruchten krijgen daarom 

kleur door een toelichting en enkele uitspraken van medewerkers. 

Ik zie ernaar uit om samen de Cedrahboom tot bloei te brengen! 

Teunis Stoop 
Bestuurder Cedrah 
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Cliënten van Cedrah voelen zich thuis bij de identiteit 

van Cedrah. De sfeer in de woonleefgemeenschap voelt 

vertrouwd en sluit aan bij wat ze gewend zijn. Cliënten 

mogen hun geloofsbe leving uiten in gesprekken van 

hart tot hart met medewerkers en medebewoners. Er 

is ruimte en aandacht voor (samen) bidden, Bijbellezen 

en zingen. 

“ Ik beloof om mijn cliënten met liefde te  benaderen zoals de 
Bijbel vraagt.”

“ Ik wil uitdragen wat de waarde is van mijn geloof in de 
Heere tijdens mijn werk.”

“Bid en werk.”

“ Laten we rustig worden en tijd nemen voor bewust 
Bijbellezen.”

Cliënten ervaren dat er aandacht is voor hen als per

soon en voor hun persoon lijke verzorging. Medewerkers 

hebben een open houding en een luisterend oor. 

“ Cliëntgerichte zorg bieden betekent de tijd nemen en je 
afvragen: wat is het beste voor de cliënt, niet: wat vind ik 
makkelijk?”

“ Elke bewoner is uniek!” 

“ Ik wil mij steeds bedenken, dit zou mijn vader of moeder 
 kunnen zijn.” 

Medewerkers maken duidelijke  afspraken waar ze zich 

aan houden. Medewerkers zijn betrouwbaar: doen wat 

ze zeggen en zeggen wat ze doen. Vanaf de start van de 

zorg is duidelijk wat bewoners en mantel zorgers kunnen 

en mogen verwachten. 

“ We willen als collega’s op één lijn zitten, goede commu
nicatie onderling is het halve werk. Duidelijkheid en eer
lijkheid zijn zo belangrijk.” 

“ Duidelijke en eenduidige informatie ver strekken, maar pas 
na geluisterd te hebben naar de vraag.”

Cliënten krijgen passende zorg en ondersteuning  
door een sterk team dat goed samenwerkt. Cliënten 
kennen mede werkers en medewerkers kennen cliënt
en. Daardoor ontstaat een vertrouwensband op een 
professionele manier. Medewerkers zijn toegerust en 
deskundig en hebben voldoende tijd voor hun taken. 

“We streven naar een vast team op elke afdeling.”

“ We hebben en houden aandacht voor het koesteren van 
elkaar en onze vrijwilligers.”

“ Wij zijn positief en gezellig aanwezig voor cliënt, familie  
en bezoek en nemen de tijd voor hen.” 

De maaltijden die cliënten ontvangen zijn herkenbaar en 

smakelijk. Ook zijn de maaltijden gezond en gevarieerd. 
 
“Recepten van vroeger, dat is herkenbaar voor onze bewoners.”

“ De maaltijden zijn goed en ik beloof aandacht te hebben 
voor gezelligheid en sfeer.”

“ We nemen bewust de tijd voor de maaltijd, het is een 
belang rijk moment van contact.”

 

Cliënten wonen samen in een  woonleefgemeenschap 
met comfortabele appartementen en groeps woningen. 
De leefomgeving is schoon en veilig.  
 
“De bewoner kan zich veilig voelen in zijn eigen appartement.”

“ We willen zorgdragen voor een schoon en opgeruimd 
 gebouw waarin we ook de privacy respecteren.”

Op elke locatie wordt een gevarieerd aanbod van 
activi teiten georganiseerd, zowel individueel als in 
groepsverband. Cliënten hebben de keuze al dan niet 
mee te doen met deze activiteiten. De activiteiten zijn 
passend voor de cliënten die wonen in de woonleef
gemeenschap en sluiten aan bij hun interesses.  

“ We zoeken naar activiteiten die aansluiten bij de identiteit 
van de bewoners.”

“ We nemen als medewerkers ook met  regelmaat deel aan 
activiteiten en de koffiemo menten. Dit zijn mooie contact
momenten met onze cliënten.”

De blauwe teksten zijn uitspraken van medewerkers van Cedrah.
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Symboliek boomwortels

Het liefhebben van onze naaste volgens het gebod van God kun-
nen we niet in eigen kracht. Onze relatie met God is bepalend 
voor de relatie met onze naaste. We weten ons in de zorg voor 
onze cliënten geheel  afhankelijk van de hulp van de Heere.
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