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Uit de Cliëntenraad
TEKST MARGUERITE BERREKLOUW
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e Cliënten- en Deelnemersraad van JMW
komt elke twee maanden bijeen om te
praten over het reilen en zeilen van JMW.
Daarbij wordt advies uitgebracht en ernaar
gekeken of wat men nastreeft voor de cliënten van
JMW ook werkelijk gebeurt.

van de deelnemers aan de diverse groepsbijeenkomsten.
Vandaar de benaming Cliënten- en Deelnemersraad. Wat
de meesten waarschijnlijk niet weten en de leden van de
raad evenmin wisten, is dat de CDR ook de behartiger is
van de Claims Conference.
In november jl. heeft Lianne Scholten van JMW ons daarom bijgepraat en op de hoogte gebracht van de activiteiten
van de Claims Conference. Dit onderwerp zal elk jaar
worden geagendeerd. Hoewel de CDR niet direct betrokken
zal worden bij klachten over CC, is ze wel verantwoordelijk
voor de procesbewaking daarvan. Het is maar dat u het
weet.

De CDR verwelkomt een nieuw lid:
NICO PEPER.“Ik ben een geboren
en getogen Amsterdammer en 72
jaar. In mijn werkzame leven was ik
ondernemer, waarvan de laatste 25
jaar in Mediterrane levensmiddelen
(import, productie en distributie).
Sinds ik gepensioneerd ben, doe ik allerlei vrijwilligerswerk o.a. bij de LJG. Ik las dat er behoefte
was aan nieuwe leden voor de CDR. Tijdens het gesprek dat
ik had met de voorzitter, Femke Roos-Meijer, en met Joost
Weijel, waren we het erover eens dat mijn achtergrond
weleens van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de
raad. Ik ben graag maatschappelijk bezig en wil met mijn
lidmaatschap een steentje bijdragen aan het welzijn van de
cliënten van JMW.”

Beth Shalom en JMW
Verder is het niet onbelangrijk om te vermelden dat er in
oktober jl. contact is geweest tussen de Cliëntenraad van
Beth Shalom en de CDR van JMW. De conclusie was dat
het goed is dat beide voorzitters, de heer A. Kriger en mevr.
F. Roos-Meijer, met elkaar kennis hebben gemaakt en dat
men elkaar, indien nodig en wenselijk, weet te vinden. •

Voor degenen die interesse hebben om zich bij
ons aan te sluiten, neem contact op met

Nieuws van de CDR.

Femke Roos - Meijer: CDR@joodswelzijn.nl

Zoals de meesten wel zullen weten behartigt de raad niet
alleen de belangen van de cliënten van JMW, maar ook die

Namens alle medewerkers
van JMW een

Chag Pesach Sameach!
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