UITNODIGING

DE TOEKOMST VAN DE RUDOLF STEINER ZOR
BIJEENKOMST OP 2 MEI 202
De ontwikkelingen van de Rudolf Steiner Zorg raken u persoonlijk?
Als medewerker? Als bewoner? Als verantwoordelijke voor een bewoner?
Of raken u toekomstig, wanneer u voor uzelf of voor een familielid
antroposofische, kleinschalige verzorging in de omgeving van Den Haag
zoekt?
En nu maakt u zich zorgen over het voornemen van de Raphaelstichting om
de Rudolf Steiner Zorg af te stoten en over te doen aan een grote reguliere
zorgorganisatie?
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Op 31 januari 2022 werd bekendgemaakt, dat de Raphaelstichting het
voornemen heeft om, op korte termijn, de Rudolf Steiner Zorg te laten
"continueren" door twee grote zorgorganisaties, Stichting Saffier en Stichting
Middin. Verwarring en verslagenheid waren het gevolg. Velen reageerden
met ongeloof, zorg en boosheid. Waarom heeft de Raphaelstichting niet
eerder aan de bel getrokken, zodat door meer mensen, met meer tijd en
meer rust naar oplossingen had kunnen worden gezocht?
Vele gesprekken tussen verontrusten zijn sindsdien gevoerd, diverse brieven
rondgestuurd. En de meest uiteenlopende ideeën zijn geuit.

De grote vraag is nu echter:
Is het mogelijk een gemeenschappelijke noemer te vinden, een
gemeenschappelijk standpunt in te nemen, waarmee de Raphaelstichting
tegemoet kan worden getreden?
Want, natuurlijk kun je proberen "er het beste van te maken". Natuurlijk kun je
proberen binnen een grote reguliere zorgorganisatie een antroposofisch
plekje te behouden. Maar de sinds tientallen jaren, bij diverse instituten
opgedane ervaringen laten zien dat dit niet realistisch is. Er bestaat geen
voorbeeld waarin een dergelijke opzet bevredigend werkt.
Antroposofische, menselijke zorg vraagt in eerste instantie om
menselijke maat, om overzichtelijkheid. Zó overzichtelijk dat elke
deelnemer zich persoonlijk betrokken kan voelen en graag
verantwoordelijkheid neemt. Het vraagt om een overzichtelijk team en
een inzichtelijke organisatievorm die je kunt beleven als jouw
organisatie, die je elke dag inspireert en enthousiasmeert om zorg te
realiseren die menswaardig is. Van daaruit kan de kwaliteit in
ontwikkeling blijven.
Op de bijeenkomst van 2 mei willen we dan ook kijken of er zoveel
enthousiasme en werklust onder de "verontrusten" is, dat we kunnen gaan
onderzoeken of van de Rudolf Steiner Zorg een zelfstandige organisatie kan
worden gemaakt. En dat is een vraag die men niet alleen vanuit financiële
gezichtspunten kan benaderen.
Spreekt dit u aan? Wilt u hier, op welke wijze dan ook, aan meewerken? Dan
bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst. We willen
komen tot realistische inzichten en voornemens die ons weer vertrouwen
geven in de toekomst van de Rudolf Steiner Zorg.
Afhankelijk van het resultaat zullen we beoordelen òf en zo ja op welke wijze
we deze avond een voortzetting geven.
Arnold Sandhaus, Rolanda Vriesendorp, Yolanda Winkelhuijzen.
steiner-initiatief@swisscows.email

Plaats: Grote zaal van het Raphaëlhuis, Nieuwe Parklaan 58, Den Haag.
Tijd: 2 mei 2022, aanvang 19.30u.

