Kærby djurs august 2018
Læserbrev:
Prøv lige at forestille dig at komme hjem fra sommerferie, hvor du igen har mistet
halvdelen af den gangdistance som du gennem varmtvandstræningen havde fået
opbygget og nu glæder dig til at komme i gang med genoptræningen!!
Næste morgen får jeg så en chokerende opringning, hvor det oplyses at man gud
bedre det har tænkt sig at lukke Hedebocenterets varmtvandsbassin????!!
Derfor dette åbne brev til Borgmesteren i Norddjurs og hans Byråd:
Kære Borgmester og Kommunebestyrelse
Vedr.: Lukning af Hedebocenterets Varmtvandsbassin.
Hedebocenteret var førhen et gigtplejecenter, oprettet og indrettet til at servicere,
behandle og træne gigtpatienter, hvor varmtvandsbassinet havde og i øvrigt stadig
har en essentiel betydning.
Jeg er blot 1 af 300 brugere, der som svært slidgigtramt og ganghæmmet, nyder
godt af vores uundværlige varme vand, bassinets indretning og vore utroligt dygtige
instruktører!!
Varmtvandstræning anses af de sundhedsfaglige eksperter som yderst effektiv mod
gigt, genoptræning efter sygdom, uheld, operationer osv. Jeg og mange andre
gigtpatienter har ikke andre muligheder for fysisk træning, hvor vi har mulighed for
at få pulsen op end når det foregår i varmt vand! Det varme vand er desuden yderst
lindrende, forebyggende og giver også mulighed for fysisk udfoldelse og træning i
forhold til andre med problemer i bevægeapparatet.
Dette kan jeg personligt bekræfte eftersom jeg lider af svær udbredt slidgigt og total
manglende blodtilførsel i begge underben.
I mine papirer, efter endt genoptræning på Posthaven, står min gangdistance til kun
at være 45 m, men det varme vand og træningen gør, at jeg i de perioder, hvor
træningen pågår, næsten kan opnå at fordoble distancen.

Desværre medfører de obligatoriske ferielukninger, hver gang mindst en halvering af
denne!
Jeg kan derfor overhovedet ikke overskue, hvad en lukning af dette for mig så
fantastiske tilbud vil betyde i forhold til mine fremtidige fysiske
udfoldelsesmuligheder, aktionsradius og min deraf følgende forringede livskvalitet.
Jeg har endnu ikke nævnt det sociale aspekt, men det er nok svært at komme uden
om betydningen af så mange brugeres samvær!!
Jeg vil hermed under henvisning til ovennævnte tillade mig at opfordre dig/jer til at
se fuldstændig bort fra dette tåbelige spareforslag eftersom der ikke, for mig og 300
borgere med forskellige lidelser og udfordringer, i området findes et tilbud med de
samme faciliteter og at de andre varmt-vandsbassiner desuden er total
overbookede og vore brugeres eventuelle brug af disse ville medføre fuldstændig
uoverskuelige økonomi- og transportproblemer.
Med venlig hilsen
Benny Stikling Andersen
Søholmvej 2, Kærby
Tlf. +45 20112798
PS. Hvis man vil spare 329.000 kr. om året på 300 syge og ældre beboeres
livskvalitet , helbred og genoptræning giver det en besparelse lige her og nu på godt
1.000 kr. pr. person pr år.
Gad nok vide hvor store merudgifter det vil medføre på sigt til læge-, fysioterapi-,
specialist-, psykolog- og hospital behandlinger samt indlæggelser, i forhold til de
samme 300 borgere???

