Nieuwsbrief Vrienden van De Zorggroep, december 2016
Met deze nieuwsbrief willen we alle sponsoren, donateurs, betrokkenen en
geïnteresseerden informeren over de ontwikkelingen en activiteiten van Stichting
Vrienden van De Zorggroep. We houden u op de hoogte van de mooie projecten, om
de sfeer voor onze bewoners te veraangenamen door iets extra’s voor ze te
organiseren. Extra’s die door uw giften en donaties mogelijk zijn gemaakt. In deze
nieuwsbrief komen impressies van bewoners bij de verdubbelingsacties, verslagjes
van de medewerkers waar een optreden van Erato heeft plaatsgevonden en de
uitreiking van een beeld van Sjer Jacobs inzake miMakkus.

Verborgen Verlangens

Erato

Een kleine wens, een groot plezier!
Dat is de essentie van het project
Verborgen Verlangens. De Zorggroep en
Groene Kruis Ledenorganisatie vervullen
wensen van cliënten, bijvoorbeeld
bewoners in een van onze zorgcentra of
mensen die thuiszorg krijgen van Groene
Kruis Thuiszorg.
Maar ook wensen van mantelzorgers gaan
in vervulling. Want iemand die
belangeloos zorgt voor een ander mag
best eens in het zonnetje worden gezet.
Voor mensen die minder mobiel zijn of
ziek zijn of voor mensen die dag in dag uit
voor een ander zorgen, zijn dit allerminst
vanzelfsprekende uitstapjes. En juist deze
simpele uitstapjes, even uit de sleur van
alledag, geven een groots gevoel van
ontspanning, plezier en gezelligheid. En
daar doen we het voor!
Nieuwsgierig kijk dan eens op:
http://www.verborgenverlangens.nl

Kleinschalige en interactieve muzikale
contacten voor mensen met dementie.
Hier een klein verslag van het optreden
van een harpiste in Hof te Berkel – Horst
Het was een heel geslaagd optreden.
De harpiste kwam de muziek verzorgen op
de woongroep bij Hof te Berkel 41 te
Horst. De bewoners waren muisstil en
hebben genoten van de harpmuziek. Een
bewoner stelde verschillende vragen over
de harp zelf. Geweldig. Zeker voor
herhaling vatbaar.
Voor meer informatie:
http://www.stichtingerato.nl

Verdubbelingen

miMakkus

Vrienden van De Zorggroep verdubbelt de
opbrengsten van activiteiten uitgevoerd op
de locaties. Een van de activiteiten eruit
gelicht:

Mede dankzij de Vrienden van De
Zorggroep zijn er in de verpleeghuizen al
vele uren miMakkus aan bewoners met
dementie besteed. Dit is een geweldig
resultaat dat voldoet aan een duidelijke
behoefte die leeft onder deze mensen.
Wie verlegen zit om een cadeau voor zijn
dementerende familielid, kan overigens de
pool van interne miMakkers gewoon
inhuren via De Zorggroep. De glimlach
van een dierbare is het waard mevrouw
Trees Hogema heeft de giften die ze
ontvangen heeft tijdens haar
afscheidsreceptie ter beschikking gesteld
aan Vrienden van De Zorggroep. Als dank
heeft ze uit handen van Wouter van Soest
een prachtig beeld van Sjer Jacobs
ontvangen. Dit beeld geeft de interactie
weer tussen een miMakker en een
bewoner.

In de laatste week van juni hebben de
bewoners en omwonenden een uitgezet
parcours rondom het zorgcentrum Ter
Borcht – Baarlo gelopen. Met de hulp van
veel vrijwilligers, familie en mantelzorgers
is dit wandelfestijn wederom een groot
succes geworden. De hele route rond het
zorgcentrum was versierd met vlaggetjes.
Iedere dag liep er een groepje peuters van
het kinderdagverblijf “Hoera” mee. Leuk
om te zien hoe oud en jong mekaar
onderweg onderhielden. Na afloop kregen
alle deelnemers, die drie dagen
meegelopen hadden en een volle
stempelkaart hadden, een bosje bloemen
en een herinneringsmedaille. Tevens
werden er foto’s gemaakt die nog dezelfde
dag ingelijst werden uitgereikt. Het was
een bijzonder geslaagde activiteit.
De wandel driedaagse is bedacht om de
bewoners en omwonenden van het
zorgcentrum meer te laten bewegen.
Bewegen is immers gezond voor iedereen
dus zeker ook voor de bewoners van het
zorgcentrum.

Wilt u ons initiatief steunen:
Stichting Vrienden van De Zorggroep*
Postbus 694
5900 AR VENLO
T. 077-355 9570
E. vrienden@dezorggroep.nl
I. www.dezorggroep.nl
B. NL48RABO 01508.13.821
*In bezit van ANBI verklaring
Klik hier en u krijgt een impressie van de
gerealiseerde activiteiten die door de
verdubbelingsactie mogelijk zijn gemaakt.

Wij zijn blij dat u Stichting Vrienden
van De Zorggroep een warm
hart toedraagt en danken u hartelijk
voor uw bijdrage!

