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VoorwoordVoorwoord
Toen ik als bestuurder 

startte bij Stichting 
Eykenburg wist ik dat mij 

een pittige taak stond 
te wachten. Voor de 

bouw van een nieuwe 
locatie (nu Het Zamen) 

was net voor mijn komst 
grond aangekocht. 

Beseffende dat alles nu 
eenmaal uit de lengte 

of uit de breedte moet 
komen, voelde ik zeker 

de druk om de stichting 
financieel gezond te 

maken en te houden en 
daarbij de kwaliteit van 

de geleverde diensten 
en het welzijn van onze 
cliënten niet uit het oog 

te verliezen.

En… we hebben het gedaan! Het gaat goed met Stichting Eykenburg. Het 
Zamen is een volwaardige locatie geworden, de leefcirkels zijn ingericht, we 
hebben er nieuwe (partner)afdelingen bij gekregen in Huize Eykenburg en 
inmiddels hebben wij onze diensten uitgebreid naar locatie Het Coornhert, 
waar wij zelfstandig geclusterd wonende cliënten ondersteuning bieden op 
allerlei gebied.
 
Toch reizen er aan de horizon altijd weer nieuwe uitdagingen en ik kan niet 
anders concluderen dan: ‘never a dull moment’ in de ouderenzorg! We 
worden er in de media al mee om de oren geslagen: de vergrijzing, waardoor 
er de komende jaren een hele grote groep mensen een beroep gaat doen 
op de ouderenzorg. In de hele gezondheidzorg is een groeiend tekort aan 
medewerkers en voor de ouderenzorg, die ook nog eens te kampen heeft met 
een imagoprobleem, is het nog lastiger om aan goede krachten te komen. 
Hierdoor wordt de druk op de kanjers die zich inzetten voor onze cliënten 
alleen maar opgevoerd, wat ook zijn weerslag heeft op de inzetbaarheid.
 
De voorspelling is dat één op de drie schoolverlaters de komende jaren zal 
moeten kiezen voor werken in de zorg, om aan de groeiende vraag naar 
medewerkers te kunnen voldoen. En van deze groep zal 60% moeten kiezen 
voor de ouderenzorg. Het mag duidelijk zijn dat het realiseren van deze 
instroom welhaast onmogelijk zal zijn.
 
Om de zorg ook voor de toekomst mogelijk te maken, zonder daarvoor aan 
kwaliteit te hoeven inboeten, zal de zorg anders worden ingericht. Voor ons is 
de wens van de cliënt en diens eigen regie leidend. Vanuit de overheid geldt als 
toekomstperspectief: ‘Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. 
Dat wij dit niet alleen kunnen, moge, gelet op genoemde arbeidsmarktkrapte, 
duidelijk zijn.
 
Wij zullen dan ook steeds meer een beroep moeten doen op mantelzorgers 
en vrijwilligers. Nee hoor, ik ga u niet vragen morgen met z’n allen bij ons 
op de stoep te staan om het bed van uw naaste te verschonen. Nee, het 
gaat hier om een cultuuromslag die de komende jaren zal moeten worden 
gemaakt. En let wel, daar waar het kan! Nieuwe zorgvormen komen naast 
de bestaande vormen, zeker niet in plaats van. Wij beseffen dat wij hierin als 
stichting behoorlijk voorop lopen, maar wij nemen nu liever rustig de tijd om 
zelf te bepalen hoe wij dit kunnen aanpakken en hoe wij onze medewerkers 
hierop kunnen voorbereiden, dan dat wij over een of twee jaar hard worden 
geconfronteerd met door de overheid opgelegde maatregelen. De focus ligt nu 
op bewustwording en het onderzoeken van mogelijkheden, wettelijke kaders 
en ideeën. Een mooie uitdaging!
 
Maar nu terug naar de dag van vandaag… de nieuwe editie van het 
InfoKruispunt.

Veel leesplezier gewenst!

Alex Reede
Raad van Bestuur
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Zoals bij velen van u al bekend is, nemen wij per 1 
februari 2023 afscheid van apetito als uitbater van onze 
restaurants. Enige tijd geleden hebben wij de wensen 
van onze cliënten en medewerkers geïnventariseerd 
en op basis van deze input wordt nu, in samenspraak 
met de cliëntenraad, vorm gegeven aan de restaurants 
op beide locaties. Uit de interviews kwam duidelijk 
naar voren dat naar de restaurants, zoals wij deze 
nu kennen, weinig vraag meer is, zeker in Het 
Zamen. Wij denken dan ook meer richting zogeheten 
‘Ontmoetingspleinen’, waar ontmoeten, eten en 
activiteiten centraal staan. Uiteraard beseffen wij dat 
het gezellig samen nuttigen van een lekkere maaltijd 
enorm belangrijk is. Deze mogelijkheid zal dan ook 
zeker niet komen te vervallen. Zoals gezegd zijn wij nog 
volop bezig met de plannen rondom de invulling. Wij 
hopen u op korte termijn verder te kunnen informeren. 

Dag van de Mantelzorg en de Dag van de Mantelzorg en de 
VrijwilligerVrijwilliger
Persoonsgerichte goede zorg verlenen, dat kunnen 
wij niet alleen. De samenwerking met mantelzorgers 
en vrijwilligers is daarin onmisbaar. Vandaar dat wij 
deze speciale dagen aangrepen om beiden eens in het 
zonnetje te zetten.

Wij vinden mantelzorgers namelijk helden! Voor 
velen is mantelzorg wellicht een vanzelfsprekend iets, 
maar dat is absoluut niet het geval. Intensief voor een 
naaste zorgen is bijzonder en het verdient waardering. 
Daarom hebben wij met hulp van onze collega’s 
mantelzorgers rondom de ‘Dag van de Mantelzorg’ 
bedankt voor hun goede zorgen en geweldige inzet. 
Het verschil dat mantelzorgers daarmee maken, is 
echt van onschatbare waarde voor onze cliënten.
 
Het verschil maken, dat doen ook onze vrijwilligers, 
dankzij mooie activiteiten, wijze adviezen, luisterende 
oren, uitgelokte glimlachjes, gedronken kopjes koffie, 
gegeven knuffels en alles wat zij doen voor onze 
cliënten en collega’s. Op de ‘Dag van de Vrijwilliger’ 
stonden wij daarom stil bij deze collega’s met hun 
grote hart voor de zorg.

Korte berichten

Nieuwe invulling voor 
restaurants Huize Eykenburg 
en Het Zamen

Lichtjesfeest op beide locaties

Wooneenheden voor iedereen
Samen oud worden. Dat is de wens van veel 
partners. Samen die laatste stap nemen. Ongeacht 
of één of beiden een zorgbehoefte heeft. Met onze 
partnerappartementen op de afdelingen Arkeneel 
en Klavertje Vier in Huize Eykenburg komt Stichting 
Eykenburg tegemoet aan deze wens. 

Bewust kiezen wij voor de term ‘partner’ in plaats 
van echtparen. Bij ons is namelijk iedereen welkom, 
ongeacht de onderlinge relatie. De mogelijkheid 
om gebruik te maken van een partnerindicatie is er 
namelijk voor iedereen die een huishouden deelt met 
een persoon met een Wlz-indicatie (Wet langdurige 
zorg). De partner zonder indicatie ontvangt dan 
weliswaar geen zorg, maar geniet wel van de drie 
maaltijden per dag en kan eveneens deelnemen 
aan alle activiteiten, zowel in de wooneenheid als 
centraal.

Geïnteresseerd in de faciliteiten van wooneenheid 
Klavertje Vier of Arkeneel? Neem dan een kijkje op 
onze website of vraag een rondleiding aan bij de 
afdeling transfer, bereikbaar via 070 – 750 73 80. 

Elk jaar staan een viertal feestdagen centraal om elkaars 
achtergrond en gebruiken beter te leren kennen. Eind 
oktober vierden we Diwali, één van de belangrijkste 
familiefeesten in het hindoeïsme. Het wordt altijd aan het 
eind van de herfst gevierd om het licht te verwelkomen 
in het leven. Het feest symboliseert de overwinning 
van het goede over het kwade. De godin Lakshmi, de 
godin van rijkdom, geluk en licht, wordt vereerd. Bij het 
licht van diya’s, kleigebakken (olie)lampjes, wordt er 
lekker gegeten, geeft men elkaar cadeautjes en worden 
spannende legenden vertelt. 

Onze huidige website is ondanks de ‘refresh’ aan 
vervanging toe. Daarom zijn wij momenteel bezig met 
de opzet van een nieuwe website. We beseften dat 
dat ook het moment is om eens te kijken naar onze 
identiteit en wie wij als stichting zijn. Heeft iedereen 
een goed beeld van ons? Dragen wij nog uit wat wij uit 
willen dragen? En… is onze naam met in de ondertitel 
‘ouderenzorg’ nog wel volledig lading dekkend?

Maar liefst 10 vrijwilligers van Stichting Present 
organiseerden onlangs samen met de collega’s en 
vrijwilligers van welzijn een gezellige spelletjesmiddag in 
Huize Eykenburg. Bewoners konden per afdeling sjoelen, 
kegelen, ring gooien en gebruikmaken van de knikkerbaan. 
Naast veel plezier was het ook direct duidelijk wie er 
van de cliënten voor de winst ging! Na afloop van het 
spelletjescircuit bakten de bewoners samen met alle 
vrijwilligers pannenkoeken in de Kookstudio. Een mooie 
afsluiting van een geslaagde middag. 

Ook bewoners op de afdeling Vincent van Goghstraat 
hadden onlangs een gezellige middag dankzij Stichting 
Present. Zij maakten samen met twee vrijwilligers een 

Daar komen wij enkel achter door het te vragen aan 
alle betrokkenen. En dat hebben we gedaan samen 
met onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl! Zij hebben 
een vragenlijst opgesteld en op verschillende manieren 
aan u overlegd. Tevens hebben zij interviews op onze 
locaties gehad. De respons was geweldig, waarvoor 
dank! De komende periode gaan wij achter de 
schermen verder met de uitkomst en het opzetten van 
de nieuwe website. Uiteraard informeren wij u als we 
die hebben! 

Nieuwe website voor Nieuwe website voor 
Stichting Eykenburg Stichting Eykenburg 

Geslaagde middagen dankzij vrijwilligers Stichting PresentGeslaagde middagen dankzij vrijwilligers Stichting Present

verse pompoensoep. Wel wat werk, maar het resultaat 
was heerlijk en iedereen van de afdeling kon er tijdens 
de lunch van meegenieten. 

Sunita Sewtahal, begeleider Hindoestaanse dagbesteding: 
“Ik vier Diwali om het licht te verwelkomen in mijn leven 
voor succes, gelukzaligheid en hoop. Ik zorg ervoor dat 
ik rein eet. Zuiverheid en reinheid zijn twee belangrijke 
aspecten van de godin Lakshmi. De week voor Diwali eet 
ik vegetarisch en maak ik mijn huis grondig schoon. Op de 
dag zelf maak ik zoetigheden en lekkere hapjes en steken 
wij, voor het donker wordt, diya’s aan om ons huis te 
verlichten.”
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‘U wordt dement was de boodschap’

De goedlachse mevrouw Groen (83) komt tegenwoordig twee keer per week naar de dagbesteding 
in Huize Eykenburg. Tijdens de zomerperiode volstond een dag, maar tijdens de winterperiode is een 
tweede dag welkom. Ook in verband met de sociale contacten. Mevrouw Groen kreeg een jaar terug de 
diagnose dementie te horen en samen met casemanager Margot kijkt ze hoe ze de regie met hulp van 
Stichting Eykenburg over haar leven kan houden. 

“Mijn man was een schat, maar ook een schat kan ziek 
worden. Hij had Parkinson en kwam op zijn zestigste te 
overlijden. Ik ben dus alweer 23 jaar alleen. Je went er 
aan en het was beter voor hem, maar voor een mens is 
het echt niet goed om alleen te zijn”, zo begint mevrouw 
Groen haar verhaal. 

Zweedse puzzel
“Ik ben wat vergeetachtig tegenwoordig. Via de huisarts 
kwam ik bij het Bronovo terecht en daar moest ik 
allerlei testjes doen. Daarna zei de arts keihard: ‘u wordt 
dement.’ Ja, dan schrik je je rot! Hij vertelde er nog wel 
bij, ‘maar het gaat heel langzaam’ alsof dat de boodschap 
verzacht.” Sinds de diagnose is mevrouw Groen door het 
ziekenhuis doorwezen naar Stichting Eykenburg. Daar 
kwam ze in contact met casemanager dementie Margot 
van der Vooren. “Mijn kortetermijngeheugen is helaas 
niet meer wat het geweest is, maar ik denk dat het aan 
mijn leeftijd ligt. Is dat zo?”, vraagt ze aan Margot, “jij 

komt bij meer oude mensen thuis.” Margot geeft aan dat 
dat voor iedereen anders is. “Al heel mijn leven begin ik 
elke ochtend met een Zweedse puzzel bij de thee. Zo blijf 
ik mijn hersenen toch een beetje trainen. Mijn moeder 
is 96 geworden en speelde tot op hoge leeftijd bridge. 
Misschien dat juist dat wel hielp”, antwoordt mevrouw 
Groen peinzend. 

Wandelen
Margot: “Ik heb thuis met mevrouw Groen 
kennisgemaakt. In de eerste gesprekken wil je iemand 
vooral goed leren kennen. Wat voor leven heeft iemand 
gehad qua familie, vrienden, hobby’s, werk etc. Wat is 
waardevol en belangrijk voor iemand? Dan weet je pas 
wat goed bij die persoon aansluit. Ik richt mij op het 

welbevinden en de kwaliteit van 
leven van mensen met dementie 
en hun naasten.” “Ik heb niet 
direct hobby’s”, klinkt het. “Is dat 
zo?”, zegt Margot, “ik heb het 
idee dat u van klassieke muziek 
houdt.” “Klopt, klinkt het, ik heb 
thuis altijd classic FM op staan. 
Die tenoren zijn zo mooi, dan zit 
ik gewoon te genieten in mijn 
eigen huis. En ik hoor het nieuws. 
Dat is ook belangrijk! Oh, en 
ik wandel elke dag twee keer. 
Zo heb ik mijn ‘rollator vriend’ 
ontmoet, zoals ik hem noem. 
Hele gesprekken hebben we. Heb 
ik op mijn oude dag toch nog een 
vriend”, zegt mevrouw Groen met 
een knipoog.

Kippenvel
“Het is leuk om met een man 
bevriend te zijn, want je mist 
toch je eigen man. Ik heb altijd 
het gevoel gehad dat hij nog 
bij me was. Als ik heel sterk 
aan hem dacht dan kreeg ik 
kippenvel. Gek hè? Op een 

gegeven moment droomde ik over hem en vertelde hij 
dat hij naar het oosten ging en toen was het klaar. Laten 
we hopen dat er een hiernamaals bestaat en dat hij er is, 
maar niemand weet dat. Niemand is ooit terug gekomen 
om dat te vertellen hè”, zegt ze met een glimlach. 

Dagbesteding
Een paar maanden nadat de begeleiding door 
Margot was gestart ging mevrouw Groen naar het 
Ontmoetingscentrum in Huize Eykenburg. “Eerst een 
keer per week”, vertelt Margot. “Dat was voldoende met 
de zomerdagen, maar we hadden afgesproken richting 
de winter het aantal dagen uit te breiden.” 

Mevrouw Groen vervolgt: “Ik was eigenlijk wel blij met 
de dagbesteding. Ik had steeds minder mensen om mij 
heen, ging niet meer naar clubjes, maar alleen is ook 
maar alleen. Per keer doen we verschillende dingen, maar 
ik vind vooral de diverse spelletjes erg leuk.” De eerste 
tien keer kwam mevrouw Groen op eigen gelegenheid. 
Ze lacht: “ik moest bewijzen dat ik wilde blijven komen, 
toch Margot? Maar nu word ik gehaald en gebracht. Wat 
prima is”, zegt mevrouw Groen “want ik ben op tijd thuis 
om alsnog een lekkere wandeling te maken. En het is 
belangrijk om fit te blijven. Lichamelijk en mentaal fit zijn 
komt gewoon niet vanzelf.

Oogje in het zeil
Ineens kan de situatie veranderen met wat ik heb. Het is 
fijn als je iets nodig hebt, dat je weet waar je terecht kan. 
Daarom ben ik blij met Margot. Zij geeft mij een gevoel 
van steun en houdt een oogje in het zeil.” “Dat klopt”, 
bevestigt Margot, “maar dat doe ik niet alleen. Elke week 
komt ook Gwen, uw vaste begeleider langs. Om u te 
helpen met de praktische zaken waar u tegenaan loopt, 
afspraken maken met de tandarts bijvoorbeeld of samen 
even de agenda door te nemen. Tevens biedt ze gelijk een 
luisterend oor. En sinds een weekje heeft u ook hulp in 
het huishouden.”

“Dat is waar”, zegt mevrouw Groen, “het is toch de 
bedoeling dat je zo lang mogelijk thuis blijft wonen.” 
“Precies”, bevestigt Margot, “en daarom proberen wij 
datgene voor u te doen wat prettig voor u is en wat u een 
veilig gevoel geeft.” “Daar moet ik wel een beetje aan 

‘Wat is waardevol en 
belangrijk voor iemand?’

‘Ik wil thuis graag de 
regie houden’
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wennen hoor, die huishoudelijke hulp. Dat vind ik wel 
lastig om me daar aan over te geven. Ik wil graag thuis de 
regie houden.”

Eigen regie 
“U heeft inderdaad graag de regie, maar u gaf ook aan 
dat het wat veel werd”, zegt Margot rustig. “En sommige 
dingen vond u lastig, daar wilde u graag hulp bij, vandaar 
dat Hans nu iedere woensdag komt.” “Maar hij hoeft 
echt niet elke week mijn bed te verschonen”, begint ze 
een discussie met Margot. “Er gebeurt toch niks meer 
in dat bed”, zegt ze met een knipoog. “U moet er nog 
een beetje aan wennen, maar het is goed dat hij komt 
om te stofzuigen en de grote dingen schoon te maken”, 
benadrukt Margot.

“Mijn kinderen helpen ook mee, zo helpt mijn oudste 
zoon mij met de administratie, maar ze wonen niet om de 
hoek. Mijn moeder heeft weleens gezegd: ‘wat jammer 
dat je geen dochter hebt’. Maar ik ben blij met mijn zonen. 
Ze helpen me waar mogelijk, ook met technische zaken.” 
Een verhaal over een kapotte telefoon volgt. 

Toekomst
“Het zal niet beter worden met mij”, zegt mevrouw Groen 
vervolgens, “maar het is prettig om zo lang mogelijk zelf 
te bepalen wat je wilt. Alleen moet je wel reëel zijn en 
blijven. Ik ben wie ik ben”, zegt ze lachend, “en gelukkig 
doe ik nog geen gekke dingen. Maar op een gegeven 
moment zal alles beetje bij beetje minder worden. Ik ben 
alleen niet veel bezig met de toekomst, blijf liever in het 
heden en probeer nu nog veel zelf te doen. Maar het is 
fijn om te weten dat er hulp is. En tot die tijd probeer ik 
gewoon van elke dag te genieten.”
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Op een middag kom ik de teamleider van het hospice 
Claude Monet tegen. Zij vraagt naar de werktijden van 
onze bus op zaterdagen. “Tot 17:00 uur”, geef ik aan. 
Zij mompelt: “oké, heen wel, terug taxi.” Ik vraag naar 
het hoe en wat. “Het gaat om een uitje, Tante Toos op 
Scheveningen.” Ik leg haar uit hoe ze een rolstoelbus kan 
regelen voor de terugreis. 
 
We lopen ieder een kant op. Ik bedenk me ineens dat 
ik de bewuste zaterdag dienst heb, loop terug naar het 
hospice en vraag daar of dit een laatste wens is, gezien 
de afdeling. “Ja,” is het antwoord. Ik geef aan dat ik heel 
weinig zaterdagen draai, maar deze wel. En dat toeval niet 
bestaat. 
 
Ik laat de desbetreffende teamleider weten dat als ik 
de middagploeg van het ontmoetingscentrum op tijd 
naar huis breng, het me dan zal lukken om de cliënt met 
begeleiding om 17:00 uur bij Tante Toos te brengen. 
Vervolgens zal ik de bus mee naar huis nemen en verder 
afwachten. 
 
Op de bewuste zaterdag belt om 10:00 uur de dochter van 
de cliënt. “Het is niet half 5 dat we weg moeten, maar half 
4! Is dat een probleem?” “Nee,” zeg ik, “maar eigenlijk 
is het ja!” In mijn hoofd gooi ik alles om. Cliënt van het 
hospice is nu prioriteit 1! Ik krijg het voor elkaar. Om 
precies half 4 ben ik op het hospice. 
 
De cliënt vraagt naar de kosten. “Die zijn er niet”, zeg ik. 
De bus is van Stichting Eykenburg, ik werk er en dat is het 
eigenlijk. Ik zie de teleurstelling en weerstand hiertegen 
van de cliënt. “Oké”, vervolg ik, “ik heb gezegd wat ik wilde 
zeggen, maar ik mag u niet de gelegenheid ontnemen 
uw ‘dank je wel’ aan mij te geven.” We hebben gelukkig 
een fooienpot schiet het door mijn hoofd. We rijden naar 
Scheveningen en ik zet de dochter en cliënt af. Bij het uit 
de bus helpen, stopt de cliënt mij een bedrag in de hand. 
Ik kijk hem aan, stop het in mijn zak en fluister een zacht 
‘bedankt’ in zijn oren. 

Ik ga weer naar huis met de bus. De telefoon gaat. Kan 
ik in plaats van 20.00 uur een half uurtje later komen? 
“No problemo.” Afijn, om 21.00 uur heb ik de cliënt na 
nog een kleine rondrit persoonlijk op de kamer in Het 
Zamen gebracht. Daar aangekomen ben ik uitgebreid en 

meermaals bedankt. Het is dan van belang het niet af te 
doen met woorden als ‘het was een kleine moeite’. In 
plaats daarvan maak ik een kleine buiging en zeg dat ik het 
heel graag voor hem gedaan heb. 

Enige tijd later is de cliënt heengegaan. Ik schrok er toch 
nog van, maar kon afscheid nemen door de rouwkaart te 
lezen. Met een gevoel van dankbaarheid dit nog voor hem 
gedaan te kunnen hebben, verliet ik het hospice. 

Uit de bus klappen
In deze rubriek deelt buschauffeur JP mooie verhalen en gesprekken. 
Deze keer laat JP een laatste wens in vervulling gaan.

Dé apotheek in uw wijk
• Persoonlijk advies van onze 

apothekers

• Open op zaterdag 
(Bohemenwijk en van Laaren)

• Wij bezorgen gratis aan huis

• 24/7 kluis voor afhalen 
medicijnen (Bohemenwijk 
en Akelei)

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306

tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m

tel. 070-30 89 800
akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
apotheekvanlaaren.nl

‘Tot die tijd probeer ik gewoon 
van elke dag te genieten’
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Een gordijnkwast verandert in een sierlijk danseresje of een sambabal in een prachtig kapsel. Als 
contactclowns Polly & Pleun langskomen kan er werkelijk van alles gebeuren. Met de bewoners van Het 
Zamen en Huize Eykenburg gaan ze op ontdekkingstocht, samen de verwondering in. Dat kan een lach, 
maar ook een traan geven. Waar het om gaat, is verbinding maken. En dat levert mooie momenten op.

Met hun rode neus en vrolijke kleren zien Polly & Pleun 
eruit als doodgewone clowns. Er gebeuren wonderlijke 
dingen als ze hun koffertje met spulletjes opendoen, er 
wordt gezongen en gelachen en het kan maar zo gebeuren 
dat ze in polonaise over de afdeling gaan. Toch zijn Polly & 
Pleun zeker geen doorsneeclowns. Ze zijn contactclowns 
en dat is iets heel anders. “Als gewone clown speel je een 
kunstje voor publiek. Wij proberen een-op-een contact 
met mensen te maken, zonder van te voren te weten hoe 
we dat doen”, zegt Patricia Vermeulen alias Polly. Polly & 
Pleun zijn er ook niet op uit om mensen op te vrolijken. 
“Wij willen dat ze zich gehoord en begrepen voelen. Dat 
kan ook in hun verdriet of boosheid zijn, daar gaan we in 
mee”, legt Monique Theeuwen oftewel Pleun uit.

Samen naar school voor contactclown
Patricia is in het dagelijks leven casemanager dementie 
bij Stichting Eykenburg en Monique werkt als verander-
manager bij overheidsorganisaties. Samen treden ze sinds 
anderhalf jaar op voor mensen met dementie of een 
verstandelijke beperking. Ze leerden elkaar kennen bij de 
opleiding tot contactclown in Leiden en bleken niet alleen 
een goede klik te hebben, maar ook vlak bij elkaar in de 
buurt te wonen in Den Haag. Monique: “Ik weet nog dat ik 
de eerste keer mijn hoofd om de deur stak van de gymzaal 
waar we les kregen. Ik had meteen het gevoel dat ik de 
mensen daar al jaren kende.” 

Toeval bestaat niet
In haar werk is Monique vooral met haar hoofd bezig. 
“Maar ik heb ook een andere kant, daarom deed ik 
ooit aan improvisatietoneel. Zoiets wilde ik weer doen. 
In coronatijd zag ik op tv hoe contactclowns op een 

hoogwerker voor het raam van een verzorgingshuis 
optraden en ik hoorde een interview met iemand die de 
‘School voor Clown & Leven’ had gedaan. Dat vond ik zo 
mooi! Toen mijn moeder me ook nog op een fragment 
met Frans Bauer en een cliniclown wees, besloot ik op 
zoek te gaan naar een opleiding voor contactclowns. Vijf 
dagen later was er een introductiedag in Leiden. Noem 
het maar toeval!” Patricia ontdekte door persoonlijke 
omstandigheden hoeveel het werk van een contactclown 
kan betekenen voor iemand die ziek is en moeilijk contact 
maakt. Daarom schreef zij zich in voor de opleiding. 

Rustig laten wennen
Polly & Pleun gaan zorgvuldig te werk. Patricia: “We 
bespreken altijd eerst met de verzorgenden welke 
woonkamers we op een afdeling bezoeken en of we nog 
langs een kamer gaan met iemand die in bed ligt. In een 
woonkamer zijn we nooit langer dan twintig minuten, zelfs 
twee minuten bij een persoon kan al veel betekenen en 
genoeg prikkels geven.” Als Polly & Pleun binnenkomen, 
zitten de mensen ook altijd op hun vaste, vertrouwde plek. 
“We laten ze dan eerst aan onze aanwezigheid wennen 
door bijvoorbeeld een schilderij te bekijken. Daarna gaan 
we heel rustig bij iemand staan om contact te leggen. We 
letten er steeds op hoe ze reageren. Je lichaamshouding 
kan al bedreigend overkomen. Op de opleiding leer je 
hoe je ontspannen bent en mensen ook onbewust niet 
het gevoel geeft dat je iets van ze wilt. Want dat staat het 
contact in de weg”, aldus Patricia.

betekenen voor iemand met 

dementie!’

‘Even contact maken kan zoveel 

‘We gaan heel zorgvuldig 
te werk’
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Verbeelding laten spreken
Ouderen met dementie voelen zich vaak afgesloten 
van de wereld om ze heen. Polly & Pleun proberen op 
gevoelsniveau verbinding te maken. De spullen die ze in 
hun koffertje meenemen helpen daarbij. Monique struint 
in haar vrije tijd kringloopwinkels af om geschikte dingen 
te vinden. “Dat is mijn hobby”, bekent ze lachend. “Ik 
zoek bijvoorbeeld naar mooie kleurige stoffen of een stola 
waar mensen aan kunnen voelen. Maar gordijnkwasten 
zijn ook heel leuk. Die kun je veranderen in een marionet 
die over de vloer danst, maar ook in een kwast waarmee 
je je gezicht poedert. Dat doe je zonder het van te voren 
te bedenken. We zijn ook wel eens als een stel kabouters 
aan een springtouw met houten klossen in polonaise over 
de afdeling gegaan.” “Mensen met dementie kijken vaak 
heel onbevangen naar dingen”, zegt Monique. “Zo was er 
eens een Surinaamse mevrouw die in een sambabal met 
een netje en kralen een kapsel herkende. Dus zijn we de 
sambabal gaan borstelen in plaats van er muziek mee te 
maken. De verwondering en verbeelding kunnen overal in 
zitten, samen ga je op ontdekking.”

Gelijk ademen soms al genoeg
“Woorden zijn vaak niet nodig om verbinding te maken”, 
aldus Monique. “Soms kan het al genoeg zijn om 
naast iemand te zitten en gelijk adem te halen.” Ook 
muziek kan veel doen, weet ze uit ervaring. “In een 
verzorgingshuis waar we vaker komen, was een groepje 
ontstaan waarmee we muziek luisterden. Een mevrouw 
hoorde de muziek en ging ‘Op de grote, stille heide 
zingen’. Ze kon zich ineens de woorden herinneren. 
Het bracht haar terug naar vroeger en dat raakte haar 
diep.” Patricia herinnert zich een voorbeeld van een 
mevrouw van wie de partner was overleden. “Ze was 
aan het rouwen en daardoor heel boos en verdrietig, 
maar wij hebben toch contact weten te maken en haar 
uit dit patroon kunnen halen. Achteraf hoorden we van 
een verzorgende dat ze na ons bezoek de hele dag heel 
ontspannen en blij was. Dat soort dingen maken we 
regelmatig mee.” 

Opknippen en uitvergroten
Contactclown zijn is heel intensief, maar met hun 
opleiding zijn Monique en Patricia daar goed op 
voorbereid. Monique: “Als je je rode neus opzet, 
word je iemand anders en kom je in een andere sfeer 
waarin je je fantasie en gevoel laat spreken. Je stemt je 
voortdurend af op een ander en je moet steeds opletten 
wanneer je iets doet. In de opleiding leer je wakker 
te blijven.” Ook hebben ze allerlei technieken geleerd 
om contact te maken. Patricia: “Je leert bijvoorbeeld 
hoe je handelingen opknipt in stukjes, zodat mensen je 
goed kunnen volgen en je zelf ook echt helemaal in het 
moment bent. En je vergroot alles wat je doet, zodat het 
voor iedereen duidelijk is. Lachen, huilen, het maakt niet 
uit.” 

Heel dicht bij iemand staan
Het allermooiste aan contactclown zijn? Behalve dat het 
bijzonder is om mensen een fijn moment te bezorgen, 
vindt Monique het heel mooi om direct resultaat te 
zien van wat ze doet. “Heel anders dan in mijn werk, 
waarbij ik vaak met ingewikkelde dingen bezig ben. Ook 
persoonlijk helpt het me. Ik leer meer op mijn gevoel 
te vertrouwen en te denken in mogelijkheden, want 
dat is wat je als clown doet”, vertelt ze. Voor Patricia 
is het mooiste dat ze als contactclown helemaal vrij en 
zonder vooroordelen in verbinding staat met mensen. 
“Het geeft veel voldoening als ik als Polly heel dicht bij 
iemand mag zijn. Terwijl me geen blik wordt gegund als 
ik bijvoorbeeld in Het Zamen binnenkom als Patricia de 
casemanager”, lacht ze.

‘Als ik mijn rode neus opzet, 
word ik iemand anders’

Ouderen wonen steeds langer thuis. Dat heeft niet alleen te maken met het beleid van 
de overheid, maar ook met de wensen van de mensen zelf. Een groot aantal van onze 

cliënten wonen ‘in de wijk’ en krijgen ondersteuning op maat. Dit kan variëren van 
huishoudelijke verzorging, persoonsalarmering tot bijvoorbeeld zorg en verpleging aan 

huis. Thuis wonen, maar met de mogelijkheid van persoonsgerichte zorg. 
Vijf cliënten vertellen hun verhaal. 
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Zorg Zorg 
op maat op maat 
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‘Ik ben nog best clever’

Wie de woning van Piet van den Brande (90) binnenstapt ziet het meteen: hier woont een familieman. 
De foto’s en de stamboom in de kamer vertellen het bijzondere verhaal van 65 jaar huwelijk, 7 kinderen 
en 42 klein- en achterkleinkinderen. Al 12 jaar woont hij aan de Perziklaan. Eerst samen met zijn grote 
liefde Riet. De laatste 1,5 jaar alleen, maar nog altijd zelfstandig dankzij de hulp van familie en Stichting 
Eykenburg. 

De heer Van den Brande toont trots de familie. “De 
roots van mijn vrouw en mij liggen in Den Haag. Mijn 
vrouw is hier in de Goudenregenstraat opgegroeid en 
ik in Spoorwijk. Na militaire dienst ben ik gaan werken 
bij de firma Nooijen, het latere A&O. Dat was in de 
Stephensonstraat. Die zaak heb ik op een gegeven 
moment kunnen kopen. Dertig jaar lang heb ik de winkel 
gehad. We woonden met het gezin erboven. Mijn vrouw 
was druk met de kinderen en ik draaide de zaak.”

Delicatessezaak
De ogen van de heer Van den Brande beginnen te 
glimmen: “eerst was het een delicatessezaak met spullen 
in luxe verpakkingen en potten. Later werd het meer een 
kruidenierszaak. Het werken ging de hele week door. Ook 
op zondag werden de bestellingen aan huis gebracht. 
Helaas hadden we op een gegeven moment de ene na de 
andere strop en besloot ik de zaak te verkopen. 

Lelystad
Ik kon toen een baan krijgen bij Rijkswaterstaat. Omdat de 
dienst werd overgeplaatst naar Lelystad zijn we verhuisd. 
Na 25 jaar zijn we terug naar Den Haag gegaan en in 
2010 volgde deze woning. Terug naar onze roots dus. We 
wilden graag kleinschalig wonen, gebruik kunnen maken 
van diverse zorgmogelijkheden en in de oude buurt van 
mijn vrouw. Deze mooie en ruime woning is het toen 
geworden! We hebben thuiszorg en huishoudelijke hulp 
van Stichting Eykenburg en van begin af aan maakten 
we gebruik van de lunch en het diner in het restaurant 
van het hiernaast gelegen Huize Eykenburg. En ik heb 
persoonsalarmering. Die alarmeerknop moet ik van mijn 
zoon ook echt dragen hoor, anders ben ik in overtreding.

Alles verliep prima, tot we op een gegeven moment 
beiden zijn gevallen. We zijn voor de revalidatie eerst naar 
Het Zamen gegaan en na een paar dagen werd het Huize 
Eykenburg. Uiteindelijk kon ik weer naar huis. Mijn vrouw 
is daar gebleven en is vervolgens naar Saffier Nebo in 

Wassenaar gegaan. Afgelopen februari is ze overleden.” 
De heer Van den Brande valt even stil. “Ik kan nog goed 
voor mezelf zorgen en met de ondersteuning erbij van 
zowel Eykenburg als mijn kinderen is het prima geregeld.” 

Tafeltennis
Hij lacht. “En ik kan echt nog wel wat hoor! Zo heb ik 
twee weken geleden in de kamer nog tafeltennis gespeeld 
met mijn kleinzoon. Dat was in Lelystad al een hobby van 
mij. En iedere ochtend haal ik mijn krant. Dan heb toch 
weer een extra loopje. Ik ben ook al eens bij het Haags 
Ontmoeten geweest hiernaast, maar dat is het nog niet. Ik 
ben nog best clever en thuis kan ik ook de krant lezen. Wel 
vind ik het fijn als mijn kinderen me halen voor een uitje. 
Zo ga ik vaak met Paul op donderdag op stap en laatst 
heb ik nog de verjaardag gevierd van mijn kleinzoon op 
een boot door de Amsterdamse grachten. Gezellig hoor, 
met die jongelui en lief dat ze aan mij dachten. Geeft toch 
weer extra fleur aan de dag.” 

Meneer Van den Brande wijst naar de verschillende 
familiefoto’s. “Mijn negentigste verjaardag heb ik ook 
weer met alle kinderen en kleinkinderen mogen vieren bij 
het Haags Gemeentemuseum en daar heb ik die laatste 
familiefoto van.” Hij valt stil, kijkt naar de grote stamboom 
in de kamer en begint vervolgens enthousiast verhalen te 
vertellen over iedereen die er op staat. Aan verhalen geen 
gebrek. 

‘Ik kan nog goed voor 
mezelf zorgen’
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‘Ik ben hier dankbaar bezig’

Als Corrie de Ruiter (70) in september 2019 haar beide enkels breekt, wordt ze opgenomen op afdeling 
Bibliotheek 2a om te revalideren. Ze maakt dan thuis al gebruik van thuiszorg en hulp in de huishouding, 
maar leert nu ook de organisatie op de locatie zelf kennen. “Vanaf dat moment ben ik er niet meer los 
van te krijgen. Ik heb me aangemeld als vrijwilliger en dat doe ik nu nog steeds 2,5 dag per week.” 

“Door een misstap brak ik beide enkels. Ik kon toen niet 
meer naar huis en dankzij mijn Zeker Thuis abonnement 
kon ik snel in Huize Eykenburg terecht om te revalideren. 
Door een eerdere val was ik via de gemeente al in 
aanmerking gekomen voor verpleging aan huis en toen 
werd Stichting Eykenburg aangeraden. Dat was sowieso 
een roerige periode omdat ik toen ook zelfs in brand heb 
gestaan. De vlam sloeg in de pan tijdens het koken en mijn 
kleding vatte vlam. Gelukkig wist ik snel te handelen en 
heb ik daardoor weinig littekens.” Corrie zegt het rustig en 
dat is wat haar kenmerkt en ergens ook wat haar beweegt 
om vrijwilliger bij Stichting Eykenburg te worden: rust. 

Roerige thuissituatie 
“Mensen begrijpen dat niet als ik het zeg, maar ik heb 
thuis een roerige situatie. Mijn kleindochter van bijna 17 
woont door omstandigheden sinds haar vijfde bij mij. En 
dat is een flinke puber kan ik je zeggen. Door haar leeftijd, 
maar ook door alles wat ze al in haar jonge leventje 
heeft meegemaakt. Ik begrijp het en er is geen andere 
oplossing, maar dát in combinatie met de mantelzorg 
voor mijn jongste zoon, haar vader, maakt het best pittig. 
Maar als ik hier binnen kom, dan valt alles even van mijn 
schouders. Kan ik me ontspannen.

Tijdens mijn revalidatie heb ik zo snel als ik kon al 
meegeholpen op de afdeling én daarbuiten. Ik vloog gewoon 
rond met mijn rolstoel. Ik ben altijd vrijwilliger geweest. 
18,5 Jaar lang in Het Coornhert en toen ik hier kwam om te 
revalideren was ik het nog bij de wijkbus. Ook al zat ik hier, ik 
liet me mooi ophalen en kon dat werk gewoon voortzetten. 
Na de coronaperiode heb ik me hier aangemeld en zo ben 
ik bij de dagbesteding terecht gekomen. Op dinsdag en 
donderdag help ik hier en om de week op vrijdag help ik bij 
de bingo. De bingo, dat is echt mijn uitje. 

Dankbaar 
Gezien mijn gezondheid en thuissituatie heb ik het 
eerst overlegd met mijn huisarts, maar hij begrijpt het 

volkomen en helpt me waar nodig. Daarnaast heb ik ook 
een goede casemanager die mij begeleidt. Daardoor kan 
ik met de taxibus hier komen, ik loop namelijk met een 
rollator. En dat doe ik echt met zoveel plezier. Als ik hier 
binnen stap, stap ik een andere situatie binnen. Ik doe 
spelletjes met de cliënten, biedt een luisterend oor en 
ondersteun de collega’s waar nodig. De dames van het 
Haags Ontmoeten begeleiden me zo leuk en dan is er nog 
het contact met andere vrijwilligers. Een aantal ken ik 
zelf nog van Het Coornhert. Kijk, ik ben hier bezig, maar 
dankbaar bezig zeg ik altijd. 

Ik maak ook altijd reclame voor hier. Toen mijn oude 
buurman in de flat vereenzaamde heb ik hem op de 
stichting geattendeerd en laatst nog een ander stel. 
Zij wonen nu boven. En mijn dochter komt hier als 
maatje voor een cliënt.” “Je bent gewoon een lopende 
reclamezuil”, zeg ik. We lachen beiden. “Ik zou hier graag 
in een ‘aanleunwoning’ willen wonen. Zeg altijd, als 
ik verhuis dan naar Huize Eykenburg , maar dat is niet 
mogelijk in verband met mijn kleindochter. Dus blijf ik 
hier gewoon komen en hoop dat nog heel lang te kunnen 
blijven doen.” 

‘Ik vloog gewoon rond 
in mijn rolstoel’
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‘Ik wil met mijn rollator weer kunnen lopen’

Ruim een jaar geleden werd het tweede been van de heer Nieuw (72) geamputeerd en sindsdien is hij 
druk met zijn revalidatie. Twee keer per week gaat hij daarvoor met de taxibus naar Rotterdam. “Ik 
woon boven het verpleeghuis Het Zamen, heb zorg en verpleging aan huis en kan gebruik maken van 
de maaltijden op afdeling Piet Mondriaanstraat. Straks als de revalidatie stopt, ga ik daar verder aan de 
slag met mijn herstel. Uiteindelijk wil ik met hulp van mijn rollator weer kunnen lopen.”

“Ik heb diabetes, maar daarnaast ook circulatieproblemen. 
Kijk, diabetes is vervelend, maar dat laatste, dat is pas echt 
gevaarlijk. Het kostte me mijn beide benen”, zegt de heer 
Nieuw. “Mijn rechterbeen was door een infectie als eerste 
aan de beurt, maar gelukkig is mijn knie behouden. Dat 
maakt het dragen van een prothese relatief makkelijk.” 
De mooie prothese wordt getoond. Het linkerbeen is een 
ander verhaal. “Die infectie breidde zich razendsnel uit en 
daardoor heb ik ook geen knie meer. De combinatie maakt 
dat het lastig leren lopen is. Niet dat ik opgeef, hoor.”

Na de tweede operatie, vijf maanden na de eerste, 
volgt een intensieve revalidatieperiode, eerst in het 
Sint Franciscus Gasthuis en later in verschillende 
revalidatiecentra in Rotterdam. “Ik ben nu een jaar en drie 
maanden verder, kan nog een paar maanden in Rotterdam 
terecht en daarna pak ik het verder op op de afdeling Piet 
Mondriaanstraat. Ik woon er boven dus dat is handig. Mijn 
neef zei op een gegeven moment: ‘Waarom ga je niet op 
zoek naar een woning bij een verpleeghuis?’ Dat dat Den 
Haag moest worden was duidelijk; Rotterdam ken ik niet. 
Ik heb hier destijds ook mijn huis gekocht toen ik naar 
Nederland kwam.”

Dominicaanse Republiek 
De heer Nieuw is op de Dominicaanse Republiek geboren. 
Op 11-jarige leeftijd verhuist de familie naar Curaçao. “Dat 
was toen echt een paradijs. Voldoende werkgelegenheid, 
weinig criminaliteit, een geweldig eiland.” Als dat begint te 
veranderen laat hij zich in 2006 door zijn broer overhalen 
mee naar Nederland te gaan. ”Jammer ergens, want ik had 
een baan. Hier in Nederland, ik was toen 55, is dat niet 
meer gelukt.”

Kinderen
“Ik heb het hier reuze naar mijn zin. Mijn broer woont hier 
zeven minuten vandaan en twee van mijn kinderen wonen 
in Rotterdam.” ‘Twee?’ De heer Nieuw krijgt een schalkse 
blik in zijn ogen. “Ik heb er acht van zes verschillende 
vrouwen. De vrouwen waren vroeger gek op mij en laat ik 
het zo zeggen, ik keek in hun gezelschap geen tv.” Het is 

even stil en dan is daar een schalkse lach. “Ik was vroeger 
echt verschrikkelijk, maar ik zorg goed voor mijn kinderen.

En nu draai ik hier mee in de zorg. Ik heb geen vaste 
verzorgster, maar ze doen het allemaal prettig. Dat komt 
door Lydia, zij is een goede teacher. Elke ochtend en elke 
avond krijg ik thuiszorg en maken ze mijn ontbijt klaar. 
Tenminste als het een boterham is.“ De gedachten aan 
een Dominicaans ontbijt laten de heer Nieuw even weg 
mijmeren. “En ’s avonds kan ik mee-eten op de afdeling. 
Dat doe ik geregeld, maar soms mis ik mijn kruiden en 
dan kook ik hier zelf. Ook als ik het niet red omdat ik op 
stap ben naar de markt of naar mijn familie. Ik ben er nog 
steeds niet aan gewend dat je hier alles af moet spreken. 
Wij zijn meer van ‘gewoon aanbellen en niet van bellen’ 
en dan zie je wel of iemand thuis is. 

Hondje
Ik ben echt tevreden hier en dat is het belangrijkste. 
Eigenlijk zou ik alleen nog graag een klein hondje willen. 
Alleen wonen is niet goed. Voor je het weet begin je tegen 
jezelf te praten. Kan hij gezellig mee in het mandje van 
mijn scootmobiel en dan kan ik tegen hem aanpraten hier 
in huis als ik tv kijk. Want daarvoor heb ik tegenwoordig 
wel tijd: tv kijken.” En weer is daar die ondeugende lach.

‘Wij zijn meer van aanbellen 
en niet van bellen’
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‘Ik heb veel liefde te geven’

Uiterst gastvrij worden we door Lies van Rhee (81) ontvangen. In haar keuken genieten we van een heerlijke 
bamisoep. Het typeert Lies. De familiefoto’s in de keuken vertellen het verhaal van een hecht, naar later blijkt 
samengesteld gezin. De Indonesische spullen in huis vullen het verhaal aan, net als de vele rozenkransen die 
overal te vinden zijn. Lies woont zelfstandig en krijgt één keer per week hulp in de huishouding.

Zo klein als Lies is, ze heeft een aardig groot rugzakje zoals 
ze zelf zegt. “Ik ben geboren in Makassar. We hadden 
het als gezin goed daar, maar op een gegeven moment 
moesten we vanwege de politieke situatie kiezen: blijven 
of naar Nederland. Mijn kordate moeder hakte de knoop 
door, verkocht alles en toen zijn we met de Johan van 
Oldenbarnevelt hiernaar toe gekomen.” Het gezin komt in 
Groede, Zeeland terecht.

Watersnoodramp
“Ik heb daar de watersnoodramp meegemaakt. Ik 
weet nog hoe we zandzakken moesten vullen en dat 
mijn moeder de paspoorten en foto’s bij elkaar in een 
kussensloop deed en ons sommeerde naar de watertoren 
te gaan. De dijken hielden het gelukkig, maar die angst, ik 
heb er een trauma voor water aan over gehouden.”

Op haar 15e werd Lies door problemen met haar nieren 
erg ziek en lag zij een jaar in een katholiek ziekenhuis. 
“Mijn moeder heeft zoveel voor mij gebeden. Ik ben ervan 
overtuigd dat dat bijgedragen heeft aan mijn genezing. 
Het geloof in Jezus werd mijn houvast. Ik heb wel 55 
rozenkransen in huis. Mensen nemen er altijd een mee als 
ze op vakantie zijn geweest.” Na haar ziekenhuisopname 
maakt ze alsnog de Mulo af. “Ik heb zelfs mijn 
middenstandsdiploma gehaald,” klinkt het trots.

Dochter Anita 
“Mijn oudste zus was ondertussen naar Scheveningen 
verhuisd en werd ziek. Ze is nog naar huis terug gekomen, 
maar is daar toen overleden. Voor haar overlijden heeft 
ze mij, ik was toen 17, gevraagd voor mijn nichtje Anita 
te zorgen. En dat heb ik gedaan. Wat Indische mensen 
beloven, dat doen ze. Ik ben later met haar vader, mijn 
zwager, getrouwd. Zo ging dat vroeger, maar we kregen 
pas toestemming van mijn ouders toen ik 18 was. 
We zijn toen naar dit huis in Den Haag gegaan en hebben 
vervolgens nog drie zonen gekregen. Later, nadat ik 
gescheiden was, leerde ik mijn tweede man kennen en 

kreeg ik de tweeling. Met zijn allen woonden we hier. De 
kinderen verdeeld over de verschillende kamers en ik sliep 
met mijn man in het achterste gedeelte van de huiskamer 
op de grond.” 

Juf Lies
“Ik heb nooit gewerkt, was altijd thuis voor mijn zes 
kinderen. Dat vond ik fijn. Ik had niks, maar ik had wel veel 
liefde te geven.” Als de tweeling naar school gaat wordt 
Lies overblijfjuf op de Zonnebloemschool. “Dat heb ik  
25 jaar lang tot mijn ‘pensioen’ met hart en ziel gedaan. 
Mijn kleinkinderen hebben daar ook op gezeten. Ik zei 
altijd: daar ben ik Juffrouw Lies en thuis Oma Lies, dat 
heeft tot bijzondere en grappige situaties geleid.”

Noodlot
In 2016 slaat het noodlot toe. Haar oudste dochter 
Anita wordt ziek en komt te overlijden. Een droevige 
periode. Lies wijst op een schilderij: “KIjk dat is ze. Mijn 
kleinkinderen zeggen haar gedag als ze binnenkomen 
en ik heb een altaartje in de kamer.” Ze is even stil. “En 
nu geniet ik met de dag. Ik trek er veel op uit. Naar het 
theater of de bioscoopen dan beleef ik van alles. Mijn 
zoon zegt vaak: ‘als je uit gaat met Lies van Rhee, maak je 
altijd iets gezelligs mee’.” We lachen met zijn drieën. “Ook 
stap ik drie keer per week op mijn fiets. Dan ga ik naar 
Koemans voor een koffie. ‘Ah, daar is juf Lies’, hoor ik dan. 
Daar kom ik dan zoveel bekenden tegen van school; die 
plek geeft mij rust en dan kan ik weer door.” 

‘Het geloof in Jezus werd 
mijn houvast’
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‘Ik hoop hier nog lang zelfstandig te wonen’

Marga Lubout (63) woont al 7 jaar in één van de prachtige appartementen gelegen op de bovenste 
verdiepingen van woonzorgcomplex Het Zamen. Zelfstandig, maar met ondersteuning qua zorg, 
huishouding, persoonsalarmering en met de begeleiding van Humanitas. “Ik woon hier heel fijn, ken 
veel mensen én kan makkelijk deelnemen aan de verschillende activiteiten die ze in de centrale hal 
organiseren. Of ik kan even naar het Haags Ontmoeten gaan.” 

“Mijn zus Gerda is mijn alles.” Zo begint de enthousiaste 
Marga haar verhaal. “Zij doet samen met haar man heel 
veel voor mij. Zo meteen komt ze met de boodschappen, 
dat doet ze elke donderdag, maar ze verzorgt ook mijn 
financiën, gaat met mij mee naar afspraken en kijkt wat 
er verder geregeld moet worden. Kan zij onverhoopt 
niet mee of heb ik een vraag, dan helpen de dames van 
Humanitas mij.”

Mijn Mercedes
Voordat Marga naar haar appartement verhuisde, woonde 
zij in Mariahoeve. “Ik werkte toen nog bij Den Haag Werkt 
en werd daarvoor elke dag met de bus opgehaald. Ik was 
toen nog goed te voet, maar nam wel mijn Mercedes, 
zoals ik mijn rollator noem, mee. Ik heb daar best lang 
gewoond, kreeg daar ook al ondersteuning in de zorg en 
in de huishouding, maar op een gegeven moment was 
het beter om te verhuizen. Ik ben toen met mijn zus hier 
wezen kijken. Vond het een mooi appartement en het 
fijne was dat mijn poes, ze lacht even, die op vier pootjes 
hè, ook mee mocht.” We schieten samen hard in de lach. 
Het kenmerkt de humor van Marga. 

“Ik doe alles zoveel mogelijk zelf maar soms heeft dat 
even tijd nodig. Ik loop nou eenmaal moeilijk door mijn 
versleten heup en knie en verder heb ik nog andere 
gezondheidsklachten. Maar als ik hulp nodig heb, of er is 
iets dan bel ik de alarmering.” Marga heeft naast dagelijkse 
zorg en verpleging aan huis ook persoonsalarmering van 
Stichting Eykenburg. ‘Gewoon bellen als er iets is, Marga. 
Dat zegt Froukje, mijn vaste verzorgster altijd. Je zit hier niet 
voor je zweetvoeten’. Ze begint te lachen. “Dus dat doe ik 
ook dan maar als ik bijvoorbeeld een ongelukje heb gehad. 
En dan komen ze kijken. Dat is fijn. En verder heb ik hulp in 
de huishouding, maar dat is van een ander bedrijf.

Breien
Ik heb hier vrienden gemaakt. Mijn vriendin Annelies 

woont op de eerste. We eten samen of drinken een 
bakkie. Daarnaast ben ik druk met mijn hobby’s: puzzelen, 
mandela’s kleuren, breien en vijf dagen per week neem 
ik deel aan activiteiten. Zo ga ik naar de koersbal op 
maandag, brei ik voor de dak- en thuislozen op dinsdag 
en donderdag. Mijn begeleider van Humanitas komt op 
woensdag en op zaterdag neem ik deel aan de spelletjes 
in het Haags Ontmoeten. Het is gewoon fijn als je wat 
te doen hebt, als is het maar voor twee uurtjes. Weet je 
trouwens dat ik vrijwilligster Hanneke nog van vroeger 
ken? Zij was mijn puzzeljuf.” Marga begint enthousiast een 
verhaal over een kwijtgeraakte sleutelbos. 

“Helaas heb ik nu echt veel pijn aan mijn heup. Ik hoop 
binnenkort te horen of ik geopereerd kan en mag worden. 
En daarom moet ik tegenwoordig met de rolstoel gehaald 
en gebracht worden. Dat vergt wat meer organisatie.” Ze 
valt even stil. “Eigenlijk is het hier perfect en ik hoop hier 
nog lang zelfstandig te kunnen wonen. Pas als ik overleden 
ben, wil ik uit mijn huis weg.”

‘Als ik hulp nodig heb, 
bel ik de alarmering’
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‘De gezelligheid begint al in de bus’

Op de begane grond van Het Zamen zit ontmoetingscentrum Het Zamenzijn, een gezellige plek waar 
van alles te doen is. Deze dagbesteding is voor mensen die thuis wonen en een doorverwijzing hebben. 
Spelletjes doen, bewegen op muziek, lekker samen naar buiten: elke dag staan er andere dingen op 
het programma. En behalve leuk, is dat ook erg belangrijk! Wat gebeurt er allemaal? We nemen er een 
kijkje op een vrijdagochtend.

De sfeer is ontspannen in het ontmoetingscentrum. Nu 
is het nog even rustig genieten van een kopje koffie, 
straks begint de bewegingsactiviteit in de centrale hal van 
Het Zamen. De stoelen voor de activiteit staan al klaar. 
Thea Molenkamp-van Eijk (79) kijkt ernaar uit. Ze woont 
nog thuis, maar komt alweer een jaar of drie naar Het 
Zamenzijn. Op muziek bewegen vindt ze heerlijk, het is een 
van haar favoriete activiteiten. “Neil Diamond, André Rieu, 
André Hazes, we doen oefeningen op allerlei leuke muziek. 
Soms staan we zelfs te dansen”, zegt ze enthousiast. Ook 
Mathilde Stenhuys (85) is van de partij. Ze woont in een 
aanleunwoning in Het Zamen en is zelfstandig naar het 
ontmoetingscentrum gewandeld om mee te doen aan de 
dagbesteding. Zónder stok of rollator, zoals ze trots vertelt. 

Doorverwijzing door casemanager
Net zoals elke werkdag zit er op deze vrijdagochtend 
een gezellig clubje mensen bij elkaar aan tafel in Het 
Zamenzijn. “Niet iedereen kan zomaar aanschuiven”, 
legt Jeroen Jongejan uit. Hij is begeleider van het 
ontmoetingscentrum en doet er de dagbesteding, meestal 
met ondersteuning van een collega. “Mensen die nog 
thuis wonen hebben een beschikking nodig, vanuit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Ze worden doorverwezen door 
hun casemanager, meestal omdat ze dementieklachten 
hebben. Zo’n casemanager kan van de gemeente zijn 
of van een andere zorginstelling. Maar het gebeurt ook 
dat een medewerker van ons thuisbegeleidingsteam 
iemand voor de dagbesteding voordraagt. We kijken dan 
samen om wie het gaat, wat er aan de hand is en wat 
de behoefte is. Een nieuwe cliënt komt ook altijd eerst 
kennismaken en de sfeer bij ons proeven.”

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de 
ziekte dementie. We hoeven de krant maar open 
te slaan, de tv aan te zetten of een nieuwssite op 
te starten. Er wordt volop onderzoek gedaan naar 
erfelijkheid, leefomstandigheden en vooral hoe 
dementie te voorkomen en te genezen is. Het is een 
ziekte die in verschillende vormen voorkomt in alle 
lagen van de bevolking. En die niet alleen de persoon 
treft, maar ook zijn naaste. 

Hoe ga ik om met iemand die dementie heeft? 
Hoe doen andere mantelzorgers het? Wat zijn hun 
ervaringen? Zo maar een greep uit de vragen die 
ik elke dag krijg. En het lastige is. Er niet één goed 
antwoord. Iedereen is anders. Wat voor de één een 
opgave is, is voor de ander geen probleem. 

Nadat de diagnose is gesteld, verandert er een hoop. De 
persoon in kwestie heeft tijd nodig om het te verwerken, 
maar dat geldt ook voor diens naaste. Hoe ga ik nu 
met hem of haar om? Wat kan ik wel of niet zeggen? 
Wat moet ik wel of niet doen? Beiden merken dat het 
niet meer is zoals voorheen. Een nieuw evenwicht 
moet gevonden worden waarbij het belangrijk is dat 
diegene waar mogelijk betrokken blijft bij het nemen van 
beslissingen en de regie zoveel mogelijk behoudt. 

Graag deel ik een aantal adviezen uit de praktijk met u:

1. Structuur is het uitgangspunt. Het geeft uw 
naaste houvast als duidelijk is hoe de dagindeling 
eruit ziet. Daarnaast is het van belang (samen) 
actief te blijven. Wandelen bijvoorbeeld als een 
ontspannende vorm van beweging. Zorg ervoor dat 
er rustmomenten zijn op de dag. Zo kan uw naaste 
even tot rust komen en prikkels en informatie 
verwerken, maar dat geldt zeker ook voor u. 

2. Trek de aandacht als u iets wilt zeggen door 
bijvoorbeeld even uw hand op de arm van uw 
naaste te leggen en oogcontact te maken. Praat 
in korte zinnen en gebruik in elke zin maar één 
boodschap. Wacht steeds even tot uw naaste de 
informatie heeft verwerkt. 

3. Stimuleer diens zintuigen en geheugen. Laat uw 
naaste dingen ruiken of aanraken als u het ergens 
over heeft. Hierdoor zal hij of zij beter begrijpen 
wat u bedoelt of wat iets is. Kijk samen naar 
foto’s van vroeger. Beschrijf de plek, de situatie en 
geef de namen aan bij de gezichten op de foto’s. 
Gezichten worden soms nog wel herkend, maar 
namen vervagen. 

4. Hoe lastig ook. Het is belangrijk samen op tijd na 
te denken over de toekomst en de administratie 
te ordenen. Wie gaat straks of mag de financiën 
regelen? Is er een volmacht? Is het handig de 
vaste lasten te betalen via automatische incasso? 
Is het noodzakelijk een wilsverklaring op te stellen, 
mentorschap of bewindvoering te bespreken?

5. Wellicht is het bezoeken van het Alzheimer Café 
het overwegen waard? Hier kunnen mantelzorgers 
en lotgenoten elkaar ontmoeten. Uiteraard 
bent ook altijd van harte welkom bij het Haags 
Ontmoeten op onze beide locaties.

Tot slot. Er komt veel op uw pad, maar vergeet vooral 
ook niet te lachen met elkaar en gebruik humor daar 
waar mogelijk is. 

Lousia geeft het stokje door aan Tessa Wentzel, 
teamleider extramurale huishouding. 

Hoe ga je om met iemand met dementie?Hoe ga je om met iemand met dementie?
Column door Lousia Pattipeilohy  

teamleider casemanagers en begeleiding thuis

‘Een nieuwe cliënt komt 
altijd eerst kennismaken en 

de sfeer proeven’
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wereld en willen het liefst dat iedereen ze met rust laat, 
terwijl anderen juist actief contact zoeken. En met de 
één hebben ze wel een klik en met de ander niet. Dat 
geeft soms een bijzondere mix. Daarbij proberen wij 
iedereen zo goed mogelijk te ontvangen en te zorgen dat 
er respect is voor elkaar.” 

Zelf voelt Jeroen zich in het ontmoetingscentrum 
helemaal op z’n plek. Hij werkt er nu ruim drie jaar, na 
eerst achttien jaar verzorgende bij Stichting Eykenburg 
te zijn geweest. “De zorg voor kwetsbare mensen heeft 
me altijd getrokken. Ik vind het mooi om echt contact 
te maken, bij de dagbesteding heb je daar de tijd voor”, 
zegt hij. De liefde is duidelijk wederzijds, zo blijkt uit alle 
positieve reacties. Iedereen doet z’n werk hier met veel 
plezier, dat merk je aan alles!

Lekker wandelen én op de duofiets naar buiten
Sommige mensen komen één keer per week naar Het 
Zamenzijn, anderen vaker. Zo is Mary van Vliet (82) er 
tweemaal per week. Van haar zou dat wel wat meer 
mogen zijn, want ze vindt het fijn om met anderen te 
praten en heeft het erg naar haar zin op de dagbesteding. 
Er zijn daar allerlei activiteiten waaraan ze kan meedoen. 
“Die activiteiten zijn heel belangrijk”, benadrukt Jeroen. 
“Mensen met dementie moet je blijven prikkelen, dan 
gaan ze minder snel achteruit. Thuis zijn ze vaak heel 
passief en komen ze bijna hun stoel niet uit. Wij proberen 
ze weer te activeren door te bewegen en contact te 
maken met anderen. En behalve dat we dingen zoals 
spelletjes en geheugentraining doen, gaan we ook samen 
naar buiten.” 

Joop Bovenlander (88) gaat bijvoorbeeld graag mee 
wandelen in de Verademing, een prachtig park in de 
buurt. Ook populair zijn tochtjes op de duofiets waarover 
Het Zamen sinds vorig jaar beschikt. “De duofiets is echt 
een aanwinst”, vindt Jeroen. “Mensen zijn graag buiten. 
We fietsen heerlijk naar Scheveningen, zo het havenhoofd 

op.” Om te blijven stimuleren, moet Jeroen zelf soms óók 
uit z’n comfortzone. Hij lacht: “De dagbesteding mag geen 
sleur worden. Dus als er te veel wordt gerummikubt, moet 
je zeggen ‘kom, we gaan lekker wandelen’. Al heb je daar 
zelf misschien geen zin in.” 

Ontlasten partner thuis
In Het Zamenzijn wordt gezamenlijk gegeten. Wie een 
halve dag komt, krijgt soep en een broodje. Wie een hele 
dag op de dagbesteding is, een lekkere warme maaltijd. 
“Ook dat is goed voor de gezondheid”, zegt Jeroen, “want 
sommigen van de mensen die nog thuis wonen eten slecht 
of onvoldoende.” De zorg die in het ontmoetingscentrum 
wordt geboden, is echter niet alleen belangrijk voor de 
mensen die ernaartoe komen. Jeroen verduidelijkt: “Als 
ze nog een partner hebben, dan is die persoon vaak 
overbelast. Hij of zij neemt meestal het grootste deel 
van de zorg op zich of moet dat doen omdat er niemand 
anders is. Als hun echtgenoot of echtgenote weg is, 
kunnen ze letterlijk en figuurlijk weer even vrij ademhalen. 
Sommigen kruipen zelfs in bed om bij te slapen. Het 
ontlast ze enorm.” 

Gezellig in de bus
Natuurlijk zijn er ook mensen die het niet meteen zien 
zitten om naar Het Zamenzijn te komen. Jeroen: “Het 
blijft altijd een eigen keuze of iemand hiernaartoe wil. Het 
enige wat we kunnen doen, is ze over de drempel heen 
helpen en zorgen dat ze het naar hun zin hebben. In de 
meeste gevallen lukt dat, maar soms niet. Dan praten we 
daarover, ook met de partner, als die er nog is.” 

“Forceren werkt in ieder geval niet”, zegt JP van der 
Woud. “Maar ik heb geleerd dat je wel een beetje kunt 
aandringen om te zorgen dat mensen hun drempelvrees 
overwinnen.” JP is chauffeur van de bus van Stichting 
Eykenburg. Samen met zijn collega’s Pim van Wouw en 
Manolito Leegwater haalt hij de mensen op die niet in 
Het Zamen wonen om ze naar het ontmoetingscentrum 
te brengen. Aan het einde van de dagbesteding zorgen 
zij dat ze weer thuiskomen. Voordat hij eraan komt, geeft 
JP altijd een belletje, zodat niemand hoeft te wachten. 
Onderweg maakt hij er al een feestje van. “Want de 
dagbesteding begint niet in Het Zamen, maar al in de bus, 
en daar eindigt deze ook”, zegt hij vrolijk.

Iedereen goed ontvangen
“In Het Zamenzijn wordt iedereen in z’n waarde gelaten”, 
stelt Jeroen. “Sommige mensen zitten in hun eigen 

‘Partners kunnen letterlijk 
en figuurlijk weer even 

vrij ademhalen’
‘Ik vind het mooi om echt 

contact te maken, 
bij de dagbesteding heb 

je daar de tijd voor’
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‘Ik zie dagelijks hoe mensen opleven’

Je hebt zin in iets leuks en behoefte aan gezelschap. Wat doe je dan als Haagse oudere of mantelzorger? 
Je loopt lekker even binnen bij Haags Ontmoeten in de Babbelbox of ‘t Praethuys! Een doorverwijzing  
of afspraak heb je niet nodig, je kunt er zo gezellig aanschuiven. Bij Haags Ontmoeten valt er altijd  
iets te beleven, van crea en breien tot en met de maandelijkse bingo. En natuurlijk worden er veel 
spelletjes gespeeld!

De radio staat zachtjes aan. Earth, Wind & Fire zingt dat 
alles goed is en dat klopt helemaal. Want de koffie is 
vers, in een rood-witte trommel zitten lekkere koekjes en 
bloemetjes op tafel maken het huiselijke plaatje compleet. 
We zijn in de Babbelbox, zoals de locatie voor Haags 
Ontmoeten vlak bij Het Zamen heet. Daar is medewerker 
algemene ondersteuning Monique den Heijer van 
Stichting Eykenburg vandaag aan het werk. Ze verdeelt 
haar tijd over twee plekken: een paar dagen per week zit 
ze hier, een paar dagen in Huize Eykenburg. Daar is er ook 
Haags Ontmoeten, in ‘t Praethuys. 

Gratis dagbesteding, zes dagen per week
Maar wat is dat Haags Ontmoeten nu eigenlijk precies? 
En voor wie is het bedoeld? Monique legt het uit. “Haags 
Ontmoeten is de dagbesteding die zorginstellingen in Den 
Haag samen met de gemeente organiseren. Daar doen we 
vanuit Stichting Eykenburg ook aan mee. Iedere oudere 
of mantelzorger kan bij de Babbelbox of ’t Praethuys 

binnenlopen om mee te doen aan de activiteiten daar. 
Je hebt er dus geen doorverwijzing voor nodig, dat is het 
grote verschil met de ‘gewone’ dagbesteding in Het Zamen 
en Huize Eykenburg.” Beide locaties zijn van maandag tot 
en met zaterdag open, van tien tot zes. En een bezoekje 
kost helemaal niets. Monique: “Alles is gratis, ook de 
koffie, thee en de koekjes.” 

Buurtbewoners van harte welkom
Bij Haags Ontmoeten in de Babbelbox en ’t Praethuys 
komen verschillende bezoekers over de vloer. “De meeste 
mensen komen alleen, we hebben maar één echtpaar dat 
samen komt. Veel van de vaste gasten van de Babbelbox 
wonen in een aanleunflat bij Het Zamen, zij weten ons 
goed te vinden. Vorig jaar hebben we veel folders in 

de buurt uitgedeeld, zodat de 
mensen ons daar ook goed 
leren kennen. Daarnaast krijgen 
we op beide locaties bezoekers 
die zijn doorverwezen door 
maatschappelijk werk, omdat ze 
van de gemeente geen indicatie 
voor de gewone dagbesteding 
hebben gekregen”, vertelt 
Monique. 

’t Praethuys open voor 
bewoners
Bij ’t Praethuys lopen ook 
bewoners van Huize Eykenburg 
binnen. “De Babbelbox is buiten 
het gebouw van Het Zamen, 
daar kunnen de bewoners van 
het huis niet komen. Maar ’t 
Praethuys zit binnen in Huize 
Eykenburg, met de leefcirkels 
kunnen bewoners er dus zelf 
naartoe. Dit is natuurlijk wel iets 
om rekening mee te houden”, 
aldus Monique. “De mensen uit 
de buurt hebben vaak behoefte 
aan een gesprek, terwijl 
sommige bewoners van Huize 

Eykenburg door Alzheimer minder goed aanspreekbaar 
zijn. Dat lossen we bijvoorbeeld op door aparte tafels  
te maken.” 

Gezellig een spelletje doen
Aan een van de tafels in de Babbelbox zitten enkele vaste 
gasten gemoedelijk bij elkaar. Gé van den Brink woont in 
de buurt en komt normaal gesproken op dinsdag. Dat doet 
hij vooral voor de gezelligheid en om een spelletje te doen 
met de andere bezoekers. Maar af en toe is hij er ook op 
vrijdag, zoals vandaag. Dan komt thuis de schoonmaakster 
en maakt hij zich liever uit de voeten. Gé is een echte 
spelletjesfreak, vertelt hij. “Vroeger voetbalde ik, in de 
hogere regionen bij PEC Zwolle, maar dat kan ik jammer 
genoeg niet meer.” Nu speelt hij geregeld met Iwan 
Wooding een potje Rummikub, naast Triominos een van 
de favoriete spelletjes in de Babbelbox. Iwan woont in een 
aanleunwoning bij Het Zamen en is er bijna elke dag te 
vinden. “Alleen niet op zondag, want dan is het jammer 
genoeg dicht”, zegt hij. 

Even binnenwippen
Sandhya Stuivenberg speelt met Gé van den Brink 
en Iwan Wooding mee. Ze werkte zestien jaar bij 
Stichting Eykenburg, maar werd afgekeurd wegens 
gezondheidsproblemen. Als vrijwilligster bij Haags 
Ontmoeten kan ze toch nog iets doen voor de mensen 
en dat vindt ze fijn. Terwijl de tafel steeds voller raakt 
met rummikubstenen kijkt buurtbewoner Leo Verheijen 
toe. Sinds zijn vrouw vier jaar geleden is overleden en hij 
alleen woont, wipt hij vaak even binnen. Dertig jaar lang 
had hij een café in de wijk, nu kan hij bij de Babbelbox 
terecht voor een praatje en een kopje koffie. “Het is het 
beste wat me is overkomen, na het overlijden van mijn 
vrouw”, zegt hij.

Allerlei activiteiten
Het blijft niet alleen bij spelletjes spelen in de Babbelbox 
en ‘t Praethuys. Samen met haar collega’s organiseert 
Monique er allerlei activiteiten. “Op dinsdag hebben we 
bijvoorbeeld in de Babbelbox de crea. Daar komen veel 
dames op af, maar er zijn ook mannen die het leuk vinden 
om te knutselen. En op donderdag hebben we de breiclub 
nieuw leven ingeblazen, die werd door mijn voorgangster 
gestart. We breien sjaals en mutsen voor daklozen voor 
de organisatie Wool for Warmth. Zonder patronen, heel 
makkelijk dus”, vertelt ze. Een populair evenement is de 

‘De meeste mensen 
komen alleen’

‘Vroeger voetbalde ik,
nu speel ik gezellig een 

potje Rummikub’

‘Dit is het beste wat me is 
overkomen, na het overlijden 

van mijn vrouw’
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Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met  
Nanette Houtman, teamleider Welzijn via n.houtman@eykenburg.nl of via telefoonnummer 070 – 750 71 80.

Wisselende (thema-)activiteiten

Maandag

10.00 - 12.00 uur Crea-ochtend

Dinsdag

10.00 - 12.00 uur Breien
14.00 - 15.00 uur Beautymiddag

Dinsdag

10.45 - 11.30 uur Bewegen

Woensdag

10.00 - 12.00 uur Breien
14.00 - 15.00 uur Beautymiddag 

Donderdag

10.00 – 12.00 uur: Spelletjes 
14.00 – 16.00 uur: PC-hulp

Donderdag

10.45 - 11.30 uur Bewegen
14.30 - 15.30 uur Borrelmiddag

Vrijdag

10.00 – 11.00 uur: Bewegen
14.30 – 15.30 uur: Borrelmiddag

Vrijdag

10.00 - 12.00 uur Spelletjes

Zaterdag

de Babbelbox
p/a Het Zamen
Esperantostraat 12

‘t Praethuys
p/a Huize Eykenburg
Kruisbessenstraat 12 

Zes dagen geopend van 10.00- 16.00 uur Drie dagen per week geopend van 10.00 – 16.00 uur

Het Haags Ontmoeten is een initiatief van de gemeente Den Haag. Een plek in de wijk waar alle
zelfstandig wonende Haagse ouderen of hun mantelzorgers zonder afspraak binnen kunnen lopen 
om anderen te ontmoeten, ervaringen te delen of te ontspannen. U bent van harte welkom in 
de Babbelbox en in ‘t Praethuys.

Graag tot zien in de Babbelbox of ‘t Praethuys. De koffie staat voor u klaar!

Haags Ontmoetenmaandelijkse bingo. Ook de uitgebreide maandelijkse 
lunch valt goed in de smaak. Monique: “Voor een kleine 
bijdrage van € 3,50 zit er van alles bij: soep, een eitje, 
belegde broodjes.”

Op tijd hulp inschakelen
Monique zat veertien jaar in de huishoudelijke verzorging 
bij Stichting Eykenburg. Haar werk voor Haags Ontmoeten 
doet ze nu alweer vier jaar. Ze haalt er veel voldoening uit 
om mensen uit hun isolement te halen en een fijne dag te 
bezorgen. “Ze leven echt op, ik zie het dagelijks”, zegt ze. 
“Maar ons werk is ook belangrijk omdat we het merken 
als het niet goed gaat met iemand, bijvoorbeeld omdat 
hij of zij vergeetachtig wordt. Dat kan een voorbode 
voor dementie zijn. Dan kunnen we mensen op tijd 
doorverwijzen en zorgen dat ze de hulp krijgen die ze 
nodig hebben.”

‘Ons werk is ook belangrijk 
omdat we het merken als het 
niet goed gaat met iemand’

Dan zijn wij op zoek naar jou! Want daar gaat het over 
bij Stichting Eykenburg. Het verschil maken voor onze 
cliënten door de persoon centraal te stellen en net dat 
stapje extra te zetten. Maar dat doen we ook voor onze 
medewerkers en mogelijk straks ook voor jou! Elke keer 
opnieuw willen we onze collega’s, bewoners en cliënten 
de dag laten beleven als waardevol en betekenisvol. Dàt 
is onze drive. 

Het verschil maken? 
Precies. Daar draait het om. En dat doen onze 
medewerkers elke dag opnieuw. Zonder hun inzet, 
aanwezigheid, oplettendheid, aandacht en liefde is zorg 
slechts zorg, maar het verschil in die persoonsgerichte 
zorg, dat máken zij. Daarom investeren wij graag 
in persoonlijke ontwikkeling. Bieden wij regelmatig 
trainingen aan en is er uiteraard altijd de mogelijkheid 
om een opleiding te volgen. Zo kan jij je werk nog beter 
uitvoeren of doorgroeien naar die volgende uitdagende 
functie in een leuk team. 

Hart voor de zorg
Heb jij passie voor de zorg? Ben je op zoek naar een 
leuke fulltime of parttime baan als bijvoorbeeld 
verzorgende IG, verpleegkundige, helpende zorg & 
welzijn, verpleegkundig teamleider, medewerker 

Wil jij ook het verschil maken en heb je hart voor de zorg?
huishouding in het verpleeghuis of bij de cliënten 
thuis? Dan komen wij graag met jou in contact! 

Wil je werken tijdens schooltijden, de avonden en/of 
weekenden of juist liever overdag of in de nacht? Alles 
is bespreekbaar!

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel 
op onze website naar de openstaande 
vacatures en neem contact op met 
Branca van Swinderen, via 
werkenbij@eykenburg.nl of 
06 – 11 31 63 98. Ook al je 
geïnteresseerd bent in een stage of in 
opleidingsmogelijkheden met baangarantie. 
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‘Samen lekker koken en eten is heel belangrijk’

Praten in je eigen taal, eten dat je gewend bent en muziek die je kent. Alles aan de Hindoestaanse 
dagbesteding van Stichting Eykenburg is vertrouwd en dat maakt het ontzettend fijn voor Hindoestaanse 
ouderen om ernaartoe te gaan. Elke maandag, woensdag en zaterdag komt er een groepje bij elkaar in 
Het Zamen. Dat voelt als thuis. 

Mevrouw Venus Craig (74) woont zelfstandig in een 
aanleunwoning bij Het Zamen. Ze komt al zes jaar lang 
twee keer per week naar de Hindoestaanse dagbesteding. 
Als alleenstaande oudere vindt mevrouw Craig het fijn 
om de deur uit te zijn, vertelt ze. En het is heerlijk om 
andere mensen van Hindoestaanse afkomst te spreken, 
in haar eigen taal. Want dat is toch makkelijker dan in 
het Nederlands. Ook het eten vindt ze lekker. Vanuit haar 
geloof eet ze alleen kip en vis en geen rundvlees, dus 
Hollandse groentesoep met balletjes is bijvoorbeeld niet 
aan haar besteed. 

Gezellig praten over van alles
Sunita Sewtahal, begeleidster van de Hindoestaanse 
dagbesteding, helpt mevrouw Craig haar verhaal te 
doen. Ze legt uit: “Veel Hindoestaanse ouderen boven de 
zeventig hebben moeite met het Nederlands. Daardoor 
raken ze geïsoleerd als ze alleen komen te staan. In de 
dagbesteding kunnen ze onder elkaar praten, vooral 
groepsgesprekken vinden ze heel leuk. Dan hebben ze het 

over van alles. Ze vertellen bijvoorbeeld dat ze naar de 
markt zijn geweest en wat ze daar hebben gekocht.” 

Hindoestaans koken
Lekker eten en koken speelt een grote rol in de 
Hindoestaanse cultuur. Daar wordt op de dagbesteding 
veel aandacht aan besteed, vertelt Sunita. “We eten  
’s middags warm, op maandag en woensdag zijn er altijd 
Hindoestaanse gerechten. Mensen nemen ook zelf dingen 
mee. Eens in de twee weken koken we uitgebreid, in een 
appartement met een grote keuken. Ik bestel dan de 
ingrediënten en we maken samen het eten klaar. Dat vindt 
iedereen heel leuk.” 

’s Morgens Bhajans luisteren
Ook met Hindoeïstische rituelen wordt rekening 
gehouden. Sunita: “We zetten bijvoorbeeld ‘s morgens 

Bhajans op, dat is muziek die met 
godsdienst te maken heeft. En we 
vieren Hindoeïstische feestdagen 
samen. Zoals Holi Phagwa, 
een feest waarbij je je gezicht 
opmaakt met gekleurde poeders. 
Of Navratri, een feest om moeder 
natuur te eren. Navratri duurt 
negen dagen en tien nachten. 
Elke dag is er een andere godin 
jarig. Dan eten we vegetarisch en 
zingen we Hindoestaanse liedjes.” 

Diwali vieren
Aan het begin van de herfst 
wordt natuurlijk ook altijd Diwali 
gevierd, een van de belangrijkste 
Hindoeïstische feestdagen. Daarbij 
verwelkomen de Hindoes het 
licht en lokken ze de geluksgodin 
Lakshmi binnen met lichtjes en 
versieringen. Ze maken hun huis 
schoon en reinigen zichzelf door 
geen vlees te eten of alcohol 
te drinken. Dit jaar werd Diwali 
gevierd in het restaurant van 
Het Zamen. Dat was erg gezellig. 
Sunita: “Samen met ons groepje 

van de dagbesteding hebben we besproken wat we zouden 
gaan doen en wie wat zou meebrengen. Ik heb roti en 
andere lekkere dingen besteld.” 

Frisse lucht halen
De Hindoestaanse dagbesteding is op maandag, woensdag 
en zaterdag, van negen tot vier. Sunita, haar collega 
Urmila Sieuwpersad en vrijwilligster Rosa Kalloe bieden er 
een gevarieerd programma. Sunita: “Ik geef bijvoorbeeld 
op maandag altijd gym, dat vinden de mensen geweldig. 
Verder kunnen ze kiezen uit allerlei activiteiten, zoals 
wandelen, een spelletje doen of gewoon wat praten. Dan 
maken we groepjes die verschillende dingen doen.” Eén 
keer per maand is er een uitje. “We gaan bijvoorbeeld een 
dagje met de bus naar Kijkduin om frisse lucht te halen. 
Of we maken een ritje door de stad. Dan zie je iedereen 
opleven”, zegt Sunita blij.

Vaste dagen
Mensen komen op vaste dagen naar de Hindoestaanse 
dagbesteding, er is per dag plaats voor zo’n tien ouderen. 
Om mee te doen, hebben ze een doorverwijzing van de 

gemeente nodig. “Er is veel vraag naar de dagbesteding”, 
vertelt Sunita. “Vroeger was het genoeg als je eenzaam 
was, nu krijgen alleen ouderen met dementieklachten 
een doorverwijzing. Dat is jammer, want er is een grote 
behoefte bij Hindoestaanse mensen om samen te zijn. 
Mevrouw Craig is daar een voorbeeld van.” Mevrouw 
Craig wandelt vanuit haar aanleunwoning zelf naar 
de dagbesteding. De anderen worden met de bus van 
Stichting Eykenburg opgehaald en weer thuisgebracht of 
ze komen met een taxi via AV070. Dat is vervoer dat vanuit 
de gemeente wordt geboden. 

Respect voor ouderen
Sunita werkt al tien jaar voor Stichting Eykenburg. In 2021 
nam ze het stokje voor de Hindoestaanse dagbesteding 
over van een collega die met pensioen ging. Sunita: “Ik 
was eindverantwoordelijke voor de thuiszorg toen ik werd 
gevraagd om dit te doen. Na een dagje meelopen vond 
ik het eigenlijk te hectisch, maar ik heb het een maand 
uitgeprobeerd en begon het steeds leuker te vinden. In 
de Hindoestaanse cultuur is respect voor ouderen heel 
belangrijk, dat heb ik vanuit huis meegekregen. Bij de 
dagbesteding bouw je een band op met mensen, je bent 
alles voor ze en krijgt veel liefde en aandacht terug. Als ik 
aan het einde van de dag naar huis rijd, heb ik het gevoel 
dat ik iets goeds heb gedaan.”

‘We vieren Hindoeïstische 
feestdagen samen’

‘Er is veel vraag naar de 
dagbesteding’
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‘Ik wil tot mijn 90e blijven spelen’

De altijd vrolijke en goedlachse Olga de Steur (88) komt al 10 jaar lang als vrijwilligster piano 
spelen voor de bewoners van Huize Eykenburg. Om de week op dinsdagmiddag zit een grote groep 
muziekliefhebbers op haar te wachten in het restaurant. “Opera, operette en voor- en naoorlogse 
muziek. Ik speel het allemaal. Eigenlijk alles wat lekker in het gehoor ligt.”

“Na 40 dienstjaren, ik was toen 56, ging ik met pensioen. 
Ik werkte eerst bij de overheid en later bij de gemeente 
Den Haag als supervisor op de salarisadministratie. 
Wij verzorgden de ‘mechanische’ administratie; alle 
wijzigingen voerden wij in in de computer. Dat was een 
flinke klus voor 1200 personeelsleden. Voor de 10e van 
iedere maand moest het af zijn en dan begon het werk 
weer van voor af aan.” Olga lacht. “Over het uitdelen van 
de loonzakjes deden wij 2 dagen. Dat kun je je nu niet 
meer voorstellen toch?”

“Ik werkte fulltime en het was een echte stress baan, 
maar het was een mooie tijd.” Na haar werk werd 
Olga vrijwilliger bij verschillende instanties. “Ruim 10 
jaar geleden zag ik een advertentie in de krant waarin 
gevraagd werd om een pianiste op vrijwillige basis. Weer 
een adresje erbij, dacht ik toen. Ik speelde in die tijd 
iedere dag één of zelfs twee keer. Ben ooit begonnen bij 
Florence en zo is dat uitgegroeid tot een weekvullend dag- 
en avondprogramma. Maar na corona heb ik dat wel wat 
beperkt.”

“Piano spelen is echt mijn grote hobby en wat is nu fijner 
dan voor anderen te mogen spelen? Het plezier dat 
het brengt! Het is de liefde voor muziek wat zo’n groep 
mensen verbindt. Ik speel altijd klassieke muziek, maar 
niet het zware genre, hoor. Daarnaast de bekende muziek 
die prettig in het gehoor ligt zoals Wim Sonneveld en ‘Geef 
mij maar Amsterdam’. Een liedje als ‘Vader Jacob’ wil ik 
ook echt weleens spelen, maar niet te veel. Je moet de 
ouderen niet als kleine kinderen behandelen.” Olga lacht 
hard. “Ik vind dat zelf ook niks.” 

Wakker schudden
Olga speelt een vast programma. “De teksten heb ik 
uitgewerkt in een boekje zodat iedereen mee kan zingen. Ik 
geef steeds het nummer aan, anders volgen de mensen het 
niet, maar het valt niet altijd mee. Soms valt er iemand in 

slaap, maar dan speel ik even een up-tempo nummer om ze 
wakker te schudden”, zegt Olga met een glimlach. 

Passie voor muziek
Muziek is echt een passie voor me. Naast mijn piano 
optredens heb ik ook het Ouderenkoor Rijswijk. Ik heb dat 
destijds opgericht. Er zitten deelnemers van 90 tussen, 
maar ik kan eigenlijk gewoon niet stoppen. Als ik dat doe, 
dan stopt het ook voor de koorleden en dat houdt mij op 
de been. Met Kerst kom ik hier met het koor zingen. Dat is 
leuk voor iedereen. Het koor heeft een optreden en voor 
de mensen is het weer eens iets anders. Kleine moeite om 
dat even te organiseren.” 

Groot geschenk
“Dankzij mijn moeder heb ik leren spelen. Ik heb lessen 
kunnen volgen. Nee, geen conservatorium, maar dit was 
al een groot geschenk. Mijn moeder kocht geen nieuwe 
kleren zodat ze de lessen kon betalen, dus vanaf het 
moment dat ik zelf geld verdiende heb ik het zelf betaald. 

‘Je moet ouderen niet als 
kleine kinderen behandelen’



Heb nog een uitstapje gemaakt naar de Jazz, maar dat 
was het niet voor mij. Thuis heb ik mijn eigen piano staan. 
Soms denk ik wel eens, aan wie zal ik die schenken, maar 
dat zien we dan wel weer.”

Accordeon 
“Kijk, ik ben dan niet conservatorium geschoold, maar ik 
kan best lekker spelen. Daarnaast speelde ik ook accordeon. 
Na de oorlog werd er een accordeonvereniging opgericht 
en daar werd ik lid van. We waren met wel 100 leden en 

gaven voorstellingen in theater Diligentia. Op mijn 45e 
ben ik daar mee gestopt. Vond dat geen gezicht meer, zo’n 
oud mens met een accordeon om haar nek.” We lachen 
beiden. “Maar de piano is altijd gebleven. Nog steeds, 
iedere dag. Als ik niet meer zou kunnen spelen, zou dat 
echt niet leuk zijn. 

Ik heb altijd veel zorgen gehad om mijn ouders. Nu ze 
er niet meer zijn is het, en zo voel ik dat, mijn tijd om te 
leven en te genieten en dat doe ik met volle teugen. Door 
te spelen natuurlijk, maar het levert ook leuke contacten 
op. Het is gewoon een fijne manier om bezig te blijven, 
maar tegelijk ook een manier voor mij om te ontspannen. 
Ik trek er lekker op uit met mijn autootje naar de plaatsen 
waar ik speel of naar familie en vrienden. “

Schouderklopje
“Mensen prikkelen, dat is het mooiste wat er is. Dat geeft 
mij een goed gevoel. Naderhand komen de mensen nog 
even naar mij toe. Dan geven ze aan hoe ze het vonden en 
krijg ik soms zelfs letterlijk een schouderklopje. Dan ga je 
toch gewoon blij naar huis! 

Ik wil, denk ik tot mijn 90e blijven spelen. Kijk, ik wil niet 
voor schut zitten, haal me dan maar achter de piano weg. 
Maar daar let ik zelf ook wel op hoor. Kleurtje in mijn haar, 
beetje make up en fleurige kleding aan, doet een hoop. 
Nee, ik blijf spelen tot het niet meer gaat, maar voorlopig 
denk ik tot mijn 90e. En zoals ik nu ben, lukt dat prima.”

‘Met accordeon spelen ben 
ik gestopt. Ik vond dat geen 

gezicht meer’

Dat schoonmaken van essentieel belang is, weten we allemaal. Schadelijke bacteriën 
krijgen geen kans in een schoon en hygiënisch gebouw. En het komt een 

gezond werkklimaat ten goede. 

Bij Stichting Eykenburg bieden we huishoudelijke verzorging aan huis, maar ook op 
beide locaties zet dagelijks een vast team van collega’s zich vol in om het pand te 

laten ‘stralen’. Wie zijn die collega’s die de afdelingen, openbare ruimten en kantoren 
schoonhouden? En waarom hebben zij juist voor deze baan gekozen?
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Passie Passie 
voor…voor…

Al eerder informeerden we u dat we 
naarstig op zoek zijn naar vrijwilligers  
en maatjes voor onze bewoners. Dat  
doe we niet alleen met de hulp van 
cliënten zelf, maar ook zeer veel  
collega’s en vrijwilligers helpen ons 
daarbij! Inmiddels hebben we de eerste  
korte filmpjes waarin collega’s en vrijwilligers  
een oproep doen gepubliceerd op onze  
social media kanalen. 

Iets voor een ander doen, daar wordt iedereen blij van. 
En een beetje extra aandacht maakt voor onze bewoners 
en cliënten een wereld van verschil. Wilt u ook iets 
doen waar u voldoening van krijgt? Op een vaste dag of 
gewoon wanneer u zin hebt? 
Bent u creatief, speelt u een instrument, houdt u van 
lezen, spelletjes, shoppen, koken, wandelen of wilt u 
bijvoorbeeld langskomen met uw hond? 

Kom ook vrijwilligerswerk doen bij Stichting Eykenburg

Alles is mogelijk! U bent van harte welkom in Huize 
Eykenburg, Het Zamen of in ons hospice. Op een vaste 
dag of gewoon wanneer u zin hebt. 

Bent u op zoek of kent u iemand die op zoek is naar 
vrijwilligerswerk? Attendeert u ze dan op de website 
www.eykenburg.nl/vrijwilliger en laat ze contact 
opnemen met Branca van Swinderen via 
06 - 11 31 63 98 of via vrijwilligers@eykenburg.nl. 
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Annita Schimmel (50) is medewerker 
intramurale huishouding op Het 

Zamen. Ze werkt sinds 2015 fulltime 
als ‘vliegende kiep’ in het team van 

voorman André. 

“Ik had een baan nodig en zocht iets 
waarbij contact met mensen centraal staat. 
Dat heb ik hier volop, met mijn collega’s en 

de bewoners. Ik heb geen vaste afdeling, 
maar maak de openbare ruimtes en de 

gangen schoon, zet de containers buiten en 
bedien de boenmachines. Vaak denkt men 
bij schoonmaken ‘appeltje eitje’, maar dan 
vergis je je. Het is hard werken en met de 
laatste twee activiteiten komt er ook flink 

wat kracht bij kijken.

Annita rolt de schoonmaak in nadat 
ze stopte met haar dak- en thuislozen 

pension Schimmel De Vogel. “Mijn moeder 
is dat pension begonnen en ik heb dat op 

mijn 16e overgenomen. Ik deed daar alles: 
van schoonmaken tot de mensen wassen, 

verzorgen en aankleden. Het is jammer 
dat ik geen diploma’s heb, dan had ik hier 

ander werk kunnen doen.”

Na de brand in 1992 veranderde alles. 
“Er kwamen strikte regels voor pensions 

in Den Haag, wat resulteerde in steeds 
meer kantoorwerk. Jammer, want ik ben 
een doener. Wij deden het wellicht niet 
volgens het boekje, maar wel met liefde 
en dat doe ik hier ook. Natuurlijk mis ik 

soms het eigen baas zijn, dan moet ik even 
schakelen, maar dat is niet erg. Ik ben hier 

al een paar keer iemand tegen gekomen 
die bij mij gewoond heeft. Hoe bijzonder.

We hebben een leuke groep. Beginnen 
’s ochtends eerst met een bakkie en dan 

gaan we aan de slag. Tijdens het werk 
maak je veel mee. Laatst nog wilde een 
bewoner in haar blote kont de gang op. 

Toen heb ik gezegd dat ze beter even een 
pyjama aan kon trekken, voordat ze al die 
knappe mannen hier zou zien. Dan loop je 

even mee en regel je dat.

Dit werk is mijn passie. Alhoewel, als ze 
me zouden vragen voor een pension dan 

zou ik het zó weer doen, maar tot dat 
moment ben ik hier.”
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Geordy Goudsmid (33) is begonnen 
in de ‘huishoudelijke buitendienst’ 
en werkt nu als medewerker 
intramurale huishouding op Huize 
Eykenburg. Een vaste standplaats 
heeft hij niet. Waar nodig kun je 
hem als ‘freelancer’ op de locatie 
tegenkomen. 

“Ik ben eigenlijk mode-adviseur en heb als 
visagist gewerkt in het theater en in luxe 
parfumzaken, maar ik wilde graag een vast 
contract. Een collega attendeerde mij op 
dit werk. Vond dat toen wel wat hoor. Ga 
toch geen braaksel etc opruimen?, dacht 
ik toen nog, maar na drie dagen bij de 
mensen thuis was ik om. De glimlach op het 
gezicht van de cliënt, dat is goud waard. Je 
kan zoveel voor hen betekenen, tijdens het 
werk, maar ook daarbuiten. Dan kwam ik 
terug om de haren te föhnen, te kleuren of 
gingen we kleding kopen op de markt.

Nu ik sinds 1,5 jaar op de locatie werk, is 
het opnieuw duidelijk dat het algemene 
beeld van het werk niet klopt. Wij geven 
juist de ‘cleaning touch’ en hebben 
helemaal niet met dat soort situaties te 
maken. Eigenlijk ben je interieurverzorger 
en het is een super belangrijk onderdeel 
van de zorg. Weliswaar wellicht het 
basisniveau, maar onmisbaar. Ouderenzorg 
is echt mooi. Aangezien ik daarin verder wil, 
ben ik van buiten naar binnen gekomen en 
hoop ik zo naar boven door te stromen.

Het contact met de cliënten is geweldig. 
Dat maakt mijn werk leuk. Ik vind het fijn 
dat je bewoners een warm hart kan geven 
door ze in hun waarde te laten, een aai over 
de bol of een compliment kan geven. Dat 
wordt enorm gewaardeerd.” 

Eenmaal thuis begint de andere helft van 
zijn leven zoals Geordy dat noemt. “Ik speel 
klarinet en saxofoon. Ben daar zes dagen 
per week mee bezig. Ik zit in verschillende 
muziekgezelschappen; orkest, harmonie, 
big band en in de wintermaanden komt 
daar weer de Pietenband en de Dickens 
band bij. Wij begeleiden bijvoorbeeld altijd 
de intocht in Scheveningen en nu bekend 
is dat ik muziek maak, hoop ik volgend jaar 
ook voor mijn cliënten hier op te treden.” 
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Veronica van Puffelen (59), beter 
bekend als Vera, is getrouwd met 
Hans, moeder van 2 dochters en 
trotse oma van een kleindochter.  
Ze werkt 5 dagen per week op 
Het Zamen.

Hard werken, contact met mensen 
en specifiek ouderen, het is bekend 
terrein voor Vera. “Mijn man en ik 
hebben 45 jaar lang een kantine bij 
een volkstuinvereniging gehad en daar 
verzorgden wij feesten en partijen inclusief 
catering voor bijvoorbeeld De Zonnebloem 
of de gemeente. Daarnaast hebben we 
10 jaar lang het boksgala van de Haagse 
Directe verzorgd. Dan ging het om 750 
mensen. Ook geen enkel probleem.”

Sinds 2011 werkt Vera bij Stichting 
Eykenburg. “Ik ben begonnen in de 
extramurale huishouding, dus bij de 
mensen thuis. Dat heb ik met heel veel 
plezier gedaan, maar nadat ik een blessure 
heb opgelopen door een val op mijn 
schouder werd het werk in de wijk te zwaar 
voor mij. Ik heb toen de switch gemaakt 
naar intramuraal, op de locatie dus; iets 
waar ik tot nu toe geen spijt van heb. 

Waar ze mij nodig hebben, daar werk ik, 
maar de afdeling Paulus Potterstraat is 
mijn vaste werkplek. Daar maak ik de 12 
kamers, de woonkamer, de eetkamer en de 
openbare ruimtes goed schoon. Eigenlijk 
dus heel de afdeling en daardoor ken ik de 
bewoners erg goed. De gesprekjes en de 
band met de bewoners maakt mijn werk zo 
leuk! Plus natuurlijk het contact met mijn 
collega’s. We hebben echt een top team en 
tijdens de koffiepauze hebben we altijd zo 
veel lol met elkaar.

Mensen zeggen vaak: het is ‘maar’ 
schoonmaakhulp wat je biedt, maar dat is 
een grote misvatting. Ik ben het daar echt 
totaal niet mee eens. Het is zoveel meer 
dan dat. Het is echt heel dankbaar werk. 
De mensen zijn zo blij als je bent geweest. 
Je maakt echt het verschil voor ze met 
een praatje of een luisterend oor. En dat 
ik zorgzaam, behulpzaam ben en soms 
moeilijk nee kan zeggen komt in dit werk 
juist heel goed van pas.”

Terug naar het jaar: Terug naar het jaar: 

20122012

Olympische Spelen in Olympische Spelen in 
LondenLonden
De Olympische Zomerspelen vinden 
in Londen plaats. Onder andere 
Marianne Vos, Ranomi Kromowidjojo 
en Dorian van Rijsselberghe bezorgen 
Nederland goud.

Prins FrisoPrins Friso
Prins Friso, de tweede zoon van 
koningin Beatrix, komt tijdens de 
jaarlijkse ski-vakantie van de familie 
in het Oostenrijkse Lech onder een 
lawine terecht. Enkele dagen later 
blijkt dat de prins hierbij zeer ernstig 
hersenletsel heeft opgelopen.

André KuipersAndré Kuipers
De Nederlandse astronaut André 
Kuipers keert terug op aarde na een 
verblijf van 193 dagen in de ruimte. 
Daarmee is zijn missie de langste 
Europese ruimtevlucht.

Costa ConcordiaCosta Concordia
Cruiseschip Costa Concordia kapseist 
voor de kust bij Isola del Giglio, 
Italië. Zeker 32 passagiers komen 
te overlijden. De kapiteit wordt 
aangehouden en later veroordeeld.

As the World TurnsAs the World Turns
In Nederland is de allerlaatste 
aflevering te zien van werelds 
langstlopende soap: ‘As the 
World Turns’. RTL organiseert een 
afscheidsweekend met een aantal 
acteurs uit de Amerikaanse soap.

PolonaisePolonaise
In de Brabanthallen in 
‘s-Hertogenbosch wordt het 
Nederlandse record langste 
polonaise verbroken. Dat stond 
eerst op 1100 en is nu verbroken 
met 1723 deelnemers.

TitanicTitanic
Het scheepswrak van de 
Titanic komt op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. Het schip 
is in april van dit jaar precies 
honderd jaar geleden gezonken 
en komt daarom in aamerking.

KunstroofKunstroof
Bij een kunstroof in de Kunsthal 
van Rotterdam worden zeven 
zeer waardevolle schilderijen 
gestolen. Het gaat om werken 
van beroemde schilders zoals 
Picasso, Matisse en Monet.

Het 2012-fenomeen; 
sommige mensen zagen in de 
Mayakalender het bewijs dat 
eind 2012 de wereld zou vergaan. 
Niets was echter minder waar. 
Wel dat het een schrikkeljaar was 
met 366 dagen. 
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Enthousiaste briefwisseling tussen jong en oud 

Brieven schrijven aan ouderen in Huize Eykenburg. Dat doen een achttal kinderen van OBS De 
Vlierboom in Den Haag vol plezier voor het tweede jaar op rij. De briefwisseling was vorig jaar zo’n 
succes dat nu een nieuwe groep kinderen hun belevenissen en vragen aan het papier toevertrouwen. 
Om de maand worden de brieven naar school of het verpleeghuis gebracht in het gezelschap van de 
auteurs. 

Hoe is de briefwisseling begonnen? 
“Al 10 jaar lang organiseren wij geldinzamelingsacties voor 
dierenasielen en de dierenambulance in Den Haag. Zo ben 
ik vorig jaar in contact gekomen met een collega van Brigitte 
in Huize Eykenburg. En die samenwerking verliep heel 
prettig en ja, van het één kwam het ander.” Aan het woord 
is juf Ilona, lerares van groep 6 van Openbare Basisschool 
(OBS) De Vlierboom. “Vorig schooljaar zijn we gestart met 
de briefwisseling. Het was toen nieuw op school, maar nu 
leeft het enorm in de deelnemende klassen.”

Kan elke leerling meedoen?
“Twee of drie kinderen per klas van groep 6 – 8 doen mee. 
Daar wordt eerlijk om geloot. Meestal schrijft één kind aan 
één oudere. Brigitte maakt een kort profiel. Soms kiezen 
kinderen specifiek voor iemand, vanwege een hobby 
bijvoorbeeld; anderen geven de voorkeur aan het geslacht. 
Zo probeer je ze een beetje te matchen, maar voor de 
meesten maakt het niet uit.”

Jenna: “Ik schrijf brieven aan meneer Bridjmohan. Hij is 
blind. De juf noemde de eerste keer alle namen en dan mag 
je kiezen voor wie je iets wilt schrijven. Toen ik hoorde dat 
hij niet kon zien, zei ik meteen dat ik juist voor hem brieven 
wil schrijven.” 

Juf Ilona vervolgt: “het enthousiasme van de kinderen 
is enorm. Van het schrijven tot het wegbrengen van de 
brieven, alles wordt gezamenlijk gedaan. De ouderen zijn 
er blij mee en hoe Brigitte het project vanuit Stichting 
Eykenburg coördineert is geweldig. Zo zit er altijd wel een 
kleine attentie bij de brieven. Maar het mooiste is het 
contact over en weer. Voor de kinderen heel speciaal: je 
praat toch met iemand uit het verpleeghuis.”

Hoe weet je wat je moet schrijven? 
“Dat is niet moeilijk hoor. Je vertelt iets over jezelf en de 
oudere mensen schrijven dan weer terug. Tussendoor 
ontmoeten we ze en doen we leuke dingen en dan aan 

het einde van het jaar wordt er 
een afscheid georganiseerd,” 
zegt Jenna. “Vorig jaar was dat 
pannenkoeken bakken”, vult 
Annissa aan, “dat was echt een 
leuke activiteit.” 

Mees vult aan: “Ik vind het heel 
fijn om dit te doen, soms zijn 
oudere mensen depressief of 
eenzaam en nu kan ik iets voor 
ze doen.” “En je leert bijzondere 
dingen over ze”, zegt Silver, 
“bijvoorbeeld hun hobby’s of 
lievelingskleur. Ik heb zelf al één 
en ander verteld aan meneer 
Strooband en aan het eind twee 
vragen gesteld bijvoorbeeld of 
hij ook aan sport deed toen hij 
klein was.” “Ik ben ook benieuwd 
naar iemands hobby’s, aldus 
Nuha, “maar ik wil juist ook 
weten wat ze nu nog allemaal 
doen in een bejaardenhuis. Ik 
heb echt geen idee.” 

Vinden jullie het lastig? 
“Nee hoor, vervolgt Demi, “het 

is zoals met je oma en opa. De dingen die je aan hen 
vertelt, kun je nu ook schrijven. Sommigen kunnen niet 
goed zien of horen en misschien kunnen we ze helpen 
met dingen als we ze ontmoeten.” “Met de brieven kun 
je de mensen een beetje opvrolijken”, aldus Sem, “en ze 
na laten denken over leuke dingen.” Sten: “mijn broer 
heeft het vorig jaar ook gedaan dus ik weet al een beetje 
hoe het moet, maar ik denk dat vooral vragen stellen het 
leukste is.” 

Hoe vonden jullie het om in de eerste groep 
‘penvrienden’ te zitten?
“Echt heel erg leuk,” vertelt Sophie. “Ik schreef brieven 
aan de heer Van Spronsen. Ik heb denk ik wel vier 
brieven gehad. Daardoor heb ik het idee dat ik hem een 
beetje ken. Hij vroeg ook om een tekening en dat heb ik 
gedaan. Ik had wel meer brieven willen schrijven, maar 
nu zijn andere kinderen aan de beurt.” 

“Ik vond het ook leuk”, zegt Rayshano, “maar de meneer 
die ik had, is toen overleden. Dat vond ik wel zielig. Je 
‘connect’ toch een soort van met iemand. Daarom ben 

ik blij dat ik hem een paar brieven heb kunnen schrijven. 
Je leert elkaar toch een beetje kennen en ik weet 
daardoor nu hoe het voelt om in een bejaardentehuis 
te zitten.” “Dat iemand toen kwam te overlijden was 
wel confronterend”, zegt juf Ilona. “Daar hebben we het 
uiteraard over gehad.”

“Stel dat je alleen bent, dan heb je nu iemand om mee 
te praten”, vertelt Joanna. “In de brief, maar ook als je 
daar bent. Maar ik had een mevrouw die nog wel familie 
had, hoor.” Ook Janeil vond het heel leuk om te doen. 
“We hebben, denk ik, de bewoners vier keer gezien. Als 
we de brieven gingen brengen, nog een keer vlak voor de 
zomervakantie en aan het begin van dit schooljaar. Toen 
hadden we afgesproken om zijn allen pannenkoeken te 
bakken.” Weer zijn daar die glunderende gezichten. 

Heb je er leuke herinneringen aan? 
Chloë: “Ik hou van oude mensen. Ze hebben veel te 
vertellen en dat is gezellig. En ze hebben ook echt 
gevoel. Dat merk je als ze reageren als je een verhaal 
deelt. Ik schreef brieven met de heer Kemper. Toen we 
een keer de brieven gingen brengen kwam ik hem tegen. 
We hebben toen gelijk een foto gemaakt. Hij was heel 
lief, verstond me niet zo goed, maar dat maakte het ook 
wel weer grappig. Ja, oudjes zijn gewoon schattig,” zegt 
ze met een glimlach. Fahd vult aan: “Ik had ook een best 
wel leuke meneer. Hij was wel wat oud en samen met de 
juffrouw schreef ik brieven voor hem.”

“De briefwisseling is echt een mooie manier van contact 
maken”, vult juf Ilona aan. “Iemand vertelde bijvoorbeeld 
over zijn ervaringen in de oorlog, een ander over zijn 

‘Je connect toch een soort 
van met iemand’

‘Oudjes zijn gewoon schattig’
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leven in Indië en sommigen vertellen over hun oude huis 
en huisdieren. Ze vertellen eigenlijk gewoon wat er op 
dat moment in hun hoofd omgaat en de kinderen gaan 
daar enthousiast in mee en stellen daar vragen over. 
Het basiscontact wordt gelegd door de brieven, maar 
als ze elkaar zien gaan ze bij elkaar zitten en hebben ze 
echte gesprekken. Dat is mooi om te zien. Het leidt ook 
tot grappige situaties waarbij de kinderen soms zitten te 
proesten van het lachen door het gedrag van ouderen. 
Je ziet dan verbaasde gezichten maar wel met een 
grote glimlach.”

Wat betekent het voor de ouderen?
Brigitte, medewerker welzijn en coördinator vanuit 
Huize Eykenburg: “kinderen maken zo bewust mee hoe 
het leven in een verpleeghuis is, maar vooral ook dat 
het er gezellig kan zijn. Het leeft bij ons ook enorm. 
Ik heb nu weer een nieuwe groep en had er nog wel 
een kunnen starten. Het kost alleen wel wat tijd voor 
de bewoners om te schrijven. Sommigen schrijven 
zelf, anderen laten het een ander doen, zoals de 
zoon van meneer Bridjmohan die zijn vader helpt. Bij 
weer anderen werk ik het voor hen uit. Alle brieven 
bundel ik in een map, voor de bewoners, maar ook 
voor de kinderen. Dan kunnen ze achteraf de volledige 
briefwisseling lezen. Het is een geweldig project en ik 
krijg zulke mooie reacties. Vorig jaar zei iemand: ‘ik heb 
geen kleinkinderen, maar begrijp nu hoe dat voelt.’ Of 
dat iemand heel zijn levensloop deelt. Mooi, toch?”

“Vanwege het contact en de impact hebben we ook 
bewust afscheid genomen, met dat pannenkoekenfestijn 
dus. Super geslaagd was dat! Kwamen de kinderen 
als verrassing weer met posters die ze over zichzelf 
gemaakt hadden. Die posters hebben nog weken in de 
Kookstudio gehangen. En natuurlijk geef ik ze dan een 
bedankje mee!”
 
Nog nieuwe projecten in het vooruitzicht? 
“Jazeker”, zegt juf Ilona, “de samenwerking breidt zich 
uit. Iedere leerling van de school maakt bijvoorbeeld 
een kerstkaart en ik zit er over na te denken om te 
kijken of de kinderen die dansen niet een keer kunnen 
optreden in Huize Eykenburg. En Maxwell en Chloë 
hebben laatst nog voorgelezen in Huize Eykenburg.”

Hoe ging dat precies?
“Ik heb de voorleeswedstrijd van de school gewonnen”, 
zegt Chloë, “en Maxwell is tweede geworden. Nu doen 
we mee aan de wedstrijd van Den Haag en als we 

‘Ik heb geen kleinkinderen, 
maar begrijp nu hoe dat voelt’

die winnen gaan we steeds een stapje verder.” “Wie 
weet wel naar de wereldwijde wedstrijd!”, aldus een 
enthousiaste Maxwell. “Maar we hebben nu eerst 
voorgelezen in het Ontmoetingscentrum en het Haags 
Ontmoeten. Ik las voor uit De Grijze Jager en Chloë uit 
het Ministerie van Oplossingen.” 

Hoe vonden jullie dat? 
“Nou”, begint Chloë, “ik vond dat best eng. Ik vond 
voor de school al best spannend en daar ook. Daarom 
las ik gewoon hetzelfde stuk opnieuw voor.” Ik heb 
ook opnieuw uit hetzelfde boek voorgelezen”, zegt 
Maxwell, “Ik denk niet dat ze De Grijze Jager persé een 
interessant verhaal vinden, maar dat ze het vooral leuk 
vonden dat wij kwamen!”

Neemt u gerust contact met ons op
Uiteraard heeft Stichting Eykenburg vaste contactpersonen voor haar diverse diensten. Bij wie moet u zijn? Waar kunt u 
met uw vraag terecht? Via deze pagina in het InfoKruispunt helpen wij u hierin de juiste keuze te maken, zodat u zo snel 
mogelijk de juiste persoon aan de lijn heeft. Wij zijn telefonisch te bereiken op 070 - 750 70 00.

Het Zamen

Karel Appelstraat 070 - 750 7156

Hospice Claude Monet 070 - 750 7158
(dag)

Hospice Claude Monet 070 - 750 7159
(nacht)

Cor Damstraat 070 - 750 7160

Piet Mondriaanstraat 070 - 750 7161

Vincent van Goghstraat 070 - 750 7162

Paulus Potterstraat  070 - 750 7163

Pablo Picassostraat 070 - 750 7164

Huize Eykenburg

Benedenhuis  070 - 750 7202

Perron 1a 070 - 750 7205

Museumplein 1 070 - 750 7227

Bibliotheek 2a 070 - 750 7209

Strandpaviljoen 2 070 - 750 7211

Bloemenhof 3 070 - 750 7203

Arkeneel 070 - 750 7340

Klavertje 4 070 - 750 7240

The Living Stone 070 - 750 7210

Vragen over:

Huishoudelijke hulp 
Teamleiders Extramurale 
Huishouding

Thuiszorg 
Teamleiders Extramurale Zorg

Dementie of vermoeden hiervan
Casemanagers dementie

Cliëntgegevens en regelingen
Cliëntadministratie 

Werk en vrijwilligerswerk 
Personeelszaken

Wonen, rondleidingen en indicaties/
Abonnement Zeker Thuis
Woonconsulenten

Het Coornhert
Woonconsulenten

De afdelingen van deze twee locaties hebben een eigen telefoonnummer: 

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Runderlapje in jus 
met bloemkool en 

aardappelpuree

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel 
met rundergehakt

Grootmoeders 
kippannetje

Geniet
bijvoorbeeld 

van:

Bij apetito willen we u laten genieten van gemak… en kiest u uit 150 vriesverse maaltijden! 
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.
Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Bovendien ontvangt u nu 12 desserts t.w.v. € 12,29 gratis!

Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis). 
Meld u aan via actiecode 109-EYKENBUR0322 en ontvang 10% korting 
op vervolgbestellingen.
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

Nu 12 
desserts
gratis!

Probeer nu 5 maaltijden 
voor slechts € 19,95!

Speciaal voor u

22019 apetito_adv PP + desserts_Eykenburg_190x135.indd   122019 apetito_adv PP + desserts_Eykenburg_190x135.indd   1 03-02-2022   12:5903-02-2022   12:59
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‘Vier de liefde elke dag’ was de juiste oplossing van de woordzoeker in de vorige InfoKruispunt. Wij hebben zeer veel 
juiste reacties mogen ontvangen. Mevrouw M. Koetsier-Peppelenbos uit Den Haag kwam als winnares uit de bus en 
ontvangt van ons een cadeaubon. Van harte gefeliciteerd, de cadeaubon is naar u onderweg!

De oplossing van de nieuwe puzzel kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg, 
t.a.v. Nanda Bechtholt, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen naar redactie@eykenburg.nl. 
U kunt uw oplossing insturen tot en met 28 februari 2023.

OPLOSSING

PrijspuzzelPrijspuzzel

Zoek de 7 verschillenZoek de 7 verschillen

KerstgedichtjeKerstgedichtje PaardensprongPaardensprong

CADEAUTJES
CHAMPAGNE
DECEMBER
DINER
DONKER
ENGELEN
FAMILIE
GEBOORTE
GEZELLIGHEID
GOUD
HERDERS
KAARS
KERSTBOOM
KERSTMIS
KERSTSTOL
KONINGEN
KRIBBE
LICHTJES
OUD EN NIEUW
PIEK
SLEE
SNEEUW
STAL
STER
VUURWERK
WIEROOK
CHAMPAGNE

Ik vond dit sterretje voor de deur,

het had een glinsterende gele kleur.

Dit sterretje van goud,

is vast al duizend jaren oud.

Ik pakte ’t voorzichtig op en zei:

jullie krijgen met Kerstmis dit 

sterretje van mij!

e e j

t n

g e l

j k r

a e

s s a

u e v

k r

w u r

s r m

t k

e i s

De oplossingen van de Paardensprongen en 
Zoek de verschillen vind je op pagina 2.



‘Elke dag waardevol en betekenisvol’

Thuiszorg 
 Zorg en verpleging aan huis  Begeleiding thuis en casemanagement  Huishoudelijke verzorging 
 Palliatieve zorg  Persoonsalarmering  Dagbesteding  Ontmoetingscentrum

Wonen bij 
 Verpleeghuiszorg  Kortdurende opname  Diagnostisch centrum  Zelfstandig wonen met zorg 

op afstand  Levensloopbestendige appartementen  Echtparen- en partnerwoningen  Hospice 
Claude Monet

Meer informatie: 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl 

Stichting Eykenburg biedt een veelzijdig zorgaanbod passend bij uw persoonlijke 
situatie en behoeften. Bij u thuis of op een van onze woonzorglocaties in Den Haag. 
De wensen van onze cliënten vormen het uitgangspunt van ons handelen, opdat u 
elke dag als waardevol en betekenisvol ervaart.


