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Beste Americanen en andere betrokkenen,

Graag wil ik me met dit stukje voorstellen aan jullie.

Ik ben Ellen van Heijster, 43 jaar en vanaf 1 maart zal ik voor jullie 

beschikbaar zijn als coördinerend verpleegkundige bij America Left. 

Vanuit Beringe ben ik in 1999 met veel plezier in America komen wonen, 

samen met mijn man Francois heb ik twee zonen, Lars (15) en Sven (13).  

Vanaf mijn achttiende jaar ben ik werkzaam in de zorg: eerst in de geriatrische 

verpleeghuiszorg; de laatste 20 jaar als verpleegkundige bij Vincent van Gogh. 

Vanaf het eerste moment ben ik als vrijwilligster betrokken bij America Left en de ontwikkeling ervan. Ik 

wil hier graag iets in betekenen, omdat ik America ervaar als een mooi en krachtig dorp, met veel samen-

werkingsverbanden, mooie burgerinitiatieven en dus veel kansen. Deze vergroten de leefbaarheid van ons 

America. 

Ik wil me heel graag inzetten om het doel van America Left samen met jullie te bereiken. Samen met jullie 

de vitaliteit van America verbeteren, een America waarin iedereen er mag zijn en iedereen kan en mag 

meedoen op zijn of haar eigen manier. Ook een America waarin iedereen de gewenste hulp ontvangt en 

waarin we samen doen wat goed is!

Wat is mijn rol als coördinerend verpleegkundige bij America Left? Wat is mijn rol als coördinerend verpleegkundige bij America Left? 

In nauwe samenwerking met Dorpsondersteuner Hay Mulders ben ik aanspreekpunt voor iedere dorpsge-

noot met (hulp)vragen, zorgen om je naasten of welke vragen of wensen dan ook. We gaan samen met 

jou op zoek naar oplossingen, waarmee jij of je naasten het meest geholpen zijn. Hierin zal ik samen met 

Hay, daar waar gewenst, de verbinding zoeken met het vrijwilligersnetwerk van America. Americanen 

hebben immers al zoveel te bieden aan elkaar! Voor de oplossing die jij wenst, maken we samen een plan 

van aanpak en gaan we zorgen dat jij datgene krijgt wat je nodig hebt. Behalve het toekomstige team 

coördineren, zal ik me ook als verpleegkundige inzetten. Namens America Left ga ik de verbinding en sa-

menwerking met verschillende samenwerkingspartners in de regio onderhouden.

 

Samen met het toekomstige team staan we voor:Samen met het toekomstige team staan we voor:

• Aansluiten bij de behoefte van jou en je netwerk, doen wat goed is en doen wat jij nodig hebt

• Zorgen dat je kwalitatief goede hulp/zorg krijgt met aandacht en van herkenbare gezichten

• Het benutten van gemeenschapszorg en inzetten van professionele zorg waar nodig  

• Aandacht hebben voor ieders kwaliteiten 

Ik wil jullie uitnodigen mij te benaderen, geen vraag is gek of raar. Vanaf 1 maart heb ik een eigen telefoon 

en eigen e-mailadres, dat ICT-technisch rekening houdt met ieders privacy.

Heb je een (hulp)vraag? Wil je graag zorg van het thuiszorgteam van America Left ontvangen? Wil je mis-

schien sparren over een onderwerp dat jou bezighoudt? Namens America Left sta ik klaar voor je.  Ik zal je 

(hulp)vraag in vertrouwen in behandeling nemen, je kunt op me rekenen! 

Wil je graag iets betekenen voor een ander? Zou je graag onderdeel willen uitmaken van het thuiszorg-

team van America Left? Of heb je iets anders moois te bieden? Dan kom ik graag met je in contact! 

Mail: ellenvanheijster@americaleft.nl 


