Zonhoven, 27 mei 2010

OCMW-Houthalen-Helchteren
t.a.v. Eefje Van Wortswinkel
Peerdekerkhofstraat 32

AANGETEKEND

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Mevrouw Van Wortswinkel,

Betreft:

Antonia Nouwens
beëindiging overeenkomst van 8/04/2008 m.b.t. verblijf rusthuis Vinkenhof

Reeds meer dan drie maanden geleden werd op 18/02/2010 door het OCMW-Houthalen een
toegangsverbod uitgevaardigd dat ons, als vertegenwoordiger, vertrouwenspersonen en
mantelzorgers van de 102-jarige Antonia Nouwens, plots de toegang moest ontzeggen tot het
rusthuis Vinkenhof, waar mevrouw Nouwens reeds 11 jaar verblijft.
Onder een voorwendsel van allerlei lasterlijke beschuldigingen waarbij het waarheidsgehalte
door geen enkele juridische autoriteit werd bekrachtigd, werden wij op een immorele wijze
afgesneden van de leefomgeving van onze dierbare en hoogbejaarde oudere.
Tegenstrijdig met regelgevingen werd ons geen enkele mogelijkheid tot verweer geboden of
aangaande in kennis gesteld. Dit ondanks de ingrijpendheid van dit toegangsverbod dat vooral
de 102-jarige mevrouw Nouwens op een gewetenloze wijze dupeerde en haar tevens als
dementerende onthield van uiterst noodwendige houvasten.
Wegens de onhoudbaarheid van deze inhumane situatie die door het OCMW werd gecreëerd
en de onmogelijkheid om onze taken als vertegenwoordiger, vertrouwenspersonen en
mantelzorgers nog naar behoren te kunnen uitoefenen, zal Antonia vanaf heden niet meer
verblijven in het rusthuis Vinkenhof en wordt haar overeenkomst met onmiddellijke ingang
beëindigd.
Vermits u reeds in de media verkondigde dat er 152 zwaar zorgbehoevende op de wachtlijst
van het rusthuis staan en u haar reeds op 1/3/2010 zeven bladzijden met adressen van andere
rusthuizen liet geworden, zal het geen probleem kunnen vormen dat wij met onmiddellijke
ingang een einde willen maken aan de overeenkomst.
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Aansluitend bij de lopende procedure bij de Raad van State, zullen wij het toegangsverbod
verder blijven aanvechten, zodat we terug in de mogelijkheid kunnen verkeren om de
vriendschappen tussen Antonia, andere rusthuisbewoners en onszelf, te continueren.
Tot slot wensen wij u een goede ontvangst van dit schrijven en verzoeken wij u om ons zo vlug als
mogelijk in kennis te stellen van een tijdstip, waarop we de kamer van mevrouw Nouwens
kunnen ontruimen.

Met passende gevoelens,
Herman Bielen

Hildegard Cornelissen

Antonia Nouwens

