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Mensen met dementie showen kleding met eigen
levensverhaal op de catwalk !
Door: Noudje van Bussel

Teun Toebes ( Alzheimer enthousiasteling) en Babette van Rijthoven ( modeontwerpster) lieten mensen met dementie
hun eigen verhaal vertellen op de catwalk in voor hen speciaal ontworpen kleding.
Het was een mooie manier ommensen met dementie een podium te geven. De voormalige augustijnenkerk Domusdela
stond garant voor een prahtige ambiance !

Jan is een zorgzaam type en hij heeft dan ook een lange tijd voor zijn vrouw gezorgd.
Hij houdt van grappen en leidt ondanks alles een vreugdevol leven.
En hoewel Jan moeilijk kan praten heeft hij zijn levensverhaal toch uit kunnen drukken. OMdat hij zelf nooit veel pakken heeft gedragen, was dat een stille wens van
hem. Natuurlijk lieten we die met liefde en plezier uitkomen.
Met wat hulp van zijn vrouw en een blik in zijn kledingkast en op oude foto’s, zijn we
tot een unieke creatie voor Jan gekomen. Hierin is een ruitpatroon verwerkt op de
rugzijde, dat de ruitjessokken die hij veel draagt symboliseert. Het pak zelf geeft een
rustig beeld weer en heeft opvallende accenten. Eigenlijk precies zoals Jan is: rustig,
maar ook een grappenmaker.

Carolien is een voormalig onderwijzeres. Wat zullen we die kinderen vroeger
blij met haar zijn geweest zijn, want door haar lieve karakter ga je spontaan
van haar houden. Ze vertelde ons dat ze graag wandelt, dat gemaaid gras haar
favoriete geur is en dat ze vooral van de zomer houdt, omdat de bloemen dan
zo mooi bloeien. Natuurlijk zwaaide ze ook nog even enthousiast naar Francis!
De natuurlijke elementen waar Carolien zo van houdt, zijn verwerkt in de
creatie die haar verhaal vertelt. Zo staat het vest symbool voor het gras en zijn
de bloemen verwerkt in de rok. De creatie heeft daarnaast een gezellige uitstraling die haar spraakzaamheid en warmte richting de kinderen symboliseert.
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Voor Louk was de catwalk niet vreemd; ze is vroeger namelijk model geweest. Deze
dame met pit is nog steeds dolverliefd op haar man - net als op Chanel nummer Nº 5
overigens - en heeft een hele warme kant. Ze houdt van stijlvolle en kwalitatief
goede kleding en wil elke dag weer goed voor de dag omen.
Een elegante creatie voor Loek dus. En dan het liefst in haar lievelingsleuren beige
en blauw; eenvoudig en tegelijkertijd toch klassiek. Jeans vindt ze prettig, de broek
hebben we gemaakt van blauwe jeansstof. De warme beige coltrui staat voor haar
warme karakter. En beide kledingstukken zijn gemaakt van verschillende (soorten)
stoffen en spinsels.”Mag ik de broek houden?”, vroeg ze na de show!

Hans is een statige man. Hij heeft tijdens zijn leven altijd hard gewerkt om zijn gezin
te onderhouden en is trots op zijn familie. Voor hem de reden om de show tijdens
OUD en Nieuw te lopen. Hij vond het ‘ prachtig’ en ‘geweldig ’ en zong tijdens het
lopen de opera mee. Na afloop wilde hij het pak niet uitdoen, dus dat is gewoon mee
naar huis.
Het verscheurde pak staat symbool voor het feit dat hans in zijn leven letterlijk meerdere pakken heeft versleten. Hij liet ons voorafgaand weten dat dat vaak grijze pakken
waren, dus vandaar deze kleur. En ondanks de rafelige structuur, vond hij het mooi dat
het er toch strak en stijlvol uitzag.

Wat een prachtige vrouw! Ondanks het feit dat ze niet graag op de voorgrond
treedt, deed ze dat door haar geweldige uitstraling en optreden onbedoeld wel.
Gelukkig kon ze uiteindelijk toch enorm genieten van de aandacht. Samen met
vriendin Carolien wilde ze per se voor het optreden op de foto en ze had ook nog
een boodschap aan anderen : “ Als je ruzie hebt, los je het op:.
Zo, die staat genoteerd.
De soms timide en vooral prachtig bescheiden houding van Catharina is verwerkt
in de creatie. Er is met ton-sur-ton ( kleur op kleur) gewerkt, wat de elegantie van
deze in alle opzichten mooie vrouw alleen maar benadrukt. En hoe langer je kijkt,
hoe meer je ook ziet. Eigenlijk zoals het leven van Catharina.
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,,Het is oke’’, zei Lien toen ze Bianca had beetgepakt. ,,Ge doet ‘t goed!’’
De bewoner en haar coach
Verslaggever Jurriaan Nolles portreteert de
komende maanden bijzondere duo’s van
Grootenhout: de bewoners met hun coaches.
In deze aflevering ziet hij dat de rollen soms
zijn omgedraaid, bijvoorbeeld toen Lien (87)
haar coach Bianca (32) gerust stelde op haar
eerste werkdag.
Door: Jurriaan Nolles

Die avond op de Auberge zal Bianca nooit vergeten.
Ze was zenuwachtig voor haar eerste werkdag.
Want daar stond ze ineens tussen de 10 bewoners
van de Auberge, toen nog wildvreemde
mensen voor haar.
Bianca had geholpen bij het eten,
de bewoners verzorgd en naar bed gebracht.

Lien en Bianca in de tuin bij de Auberge

,,En toen stond ik bij het bed van Lien. Ze zei tegen mij dat ik het
goed deed. Dat is zó lief. Het voelde als een nieuw begin.’’

,,Bij ons thuis mocht veel, maar ik was altijd consequent!’’
De coaches van Grootenhout zorgen voor de bewoners, maar niet
zelden zijn de rollen omgedraaid. Dan stellen de bewoners hun
coaches op hun gemak, of dan stellen zij het personeel gerust.

Volgens Bianca is Lien snel tevreden, op de
voorgrond staan hoeft voor haar niet zo
nodig. Lien helpt met koken, troost mensen
als ze verdrietig zijn. Lachend zegt Lien:
,,Ja, zo ben ik wel.’’

Dat was precies wat Lien deed, toen ze Bianca leerde kennen, die
toen na ruim 10 jaar weer in de zorg kwam werken. Ze studeerde af
als verpleegkundige in het ziekenhuis, maar had niks met de
gejaagde wereld daar. Ze werkte op kinderdagverblijven en als
gastouder. ,,Maar het begon toch te kriebelen om voor mensen te
zorgen.’’

Alleen het lopen gaat de laatste tijd wat
moeilijk. Maar dan helpt Bianca, en samen
blijven ze positief. Vanaf de allereerste dag
voelen ze elkaar feilloos aan.

Op de Auberge leerde Lien en Bianca elkaar kennen. Vanaf die
eerste avond zijn ze een mooi stel. ,,Ze is een fijne meid’’, zegt Lien.
Ze lachen veel. ,,Ik noem Lien altijd koningin of schoonheid.’’
Deze morgen lopen ze samen door de tuin, langs de kippen. Straks
als het echt mooi weer is, zitten ze weer samen onder de boom.
Dan kletsen ze over Harold en John, de zonen van Lien.
Dan schudt Lien de anekdotes uit haar mouw. ,,Bij ons thuis mocht
veel, maar ik was altijd consequent!’’

Heb jij ons boek al?
Voor maar €14,95
is deze te bestellen via :
algemeen@ouderenlandgoed.nl

Advertentie
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Belangrijke telefoonnummers:
Kapster Rianne van Schijndel
Schoonheidsspecialiste Anke van de Kerkhof
Pedicure Wilma
Ontspanningsmassage Marleen
Gezondheidsbegeleiding Suzanne
Fysiotherapeut Shirley van Osch

06-14754988
06-15101041
06-12686236
06-10280392
06-22509911
06-52226871

U belt voor een afspraak. Zij komen op de boerderij.
Doris van Vuuren (Directie)
Francien van de Ven ( Management algemeen)
Gonnie Smulders ( Management zorgboerderij)
Hanita Wiendels (Verpleegkundige-zaken Zorgboerderij)
Ursula Bakels ( Management Orangerie)
Ine van Rooij (Verpleegkundige-zaken Orangerie)
Iris van Duijnhoven (Management Dagbeleving)
Roger de Coster (Management Auberge/Woodsplace)

06-53525505
06-15859161
06-18539922
06-53671534
06-36070314
06-29303961
06-42525634
06-34117522

Noodtelefoon (Buiten kantoortijden)

0638394720

Familieraad (Voorzitter: Irene Heeringa)

familieraadgrootenhout@gmail.com

Grootenhout 1
Grootenhout 2
Grootenhout 3
Grootenhout 4
Dagbeleving
Orangerie
Auberge
Woodsplace

0499- 395705
0499- 422860
0499- 386696
0499- 324931
0499- 421804
0499- 324547
0492- 311860
0413-288803
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De pups van Tony Chocolonely
Door: Jurriaan Nolles

Martine en haar zoon Steven uit Veghel kochten bijna 3 maanden
geleden een pup van Tony Chocolonely. James Hond is de naam.
,,Hij was ons opgevallen vanwege zijn groene oogjes. Ze zeggen
weleens dat de hond het baasje kiest. Nou, dat was bij ons zeker
zo. We hadden er meteen een goed gevoel bij.’’

‘De hond heeft ons gekozen’
,,We hebben hier een hond gekocht vanwege vrienden, die een
kind hadden van Boogie, de hond die hier is begraven. Dat hondje
is zo leuk en makkelijk, ligt heel gezellig bij je.’’
,,We hopen dat onze James Hond ook zo leuk wordt. Tot nu toe,
gaat dat heel goed. Hij huppelt heel grappig, ligt schattig op zijn
buikje. Hij wil ook veel geaaid worden, en hij duikt ieder bosje
dat hij ziet. We hebben veel plezier met elkaar.’’

Erik en Anna Gijssel uit Eindhoven kochten ook een pup van Tony
Chocolonely. Zij hebben hun hondje Teddy genoemd.
,,Ze doet het heel goed, vinden wij. Ze is super speels en heel
ondernemend. Ze onderzoekt ieder hoekje, kijkt onder elk steentje.
Verder krabt en likt ze overal aan. Dat vinden wij wel grappig.’’
,,We hebben een hond gekocht omdat we het gezellig vinden. En
omdat het er voor zorgt dat je er lekker op uit gaat. Daar hebben we
nu genoeg tijd voor.’’

‘Ze is leergierig, vrolijk, en vooral heel erg lief.’
,,Hoe het met de opvoeding gaat? Met ups en downs, zullen we
maar zeggen. Soms kunnen we nog niet op het toilet zitten of ze
begint te janken. Of dan is ze weer ondeugend. Maar dat is allemaal
geen probleem voor ons. De nadelen wegen ruimschoots op tegen
de voordelen. Ze is leergierig, vrolijk, en vooral heel erg lief.’’
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8 en 9 mei a.s.: pop- up Gelukswinkel bij Grootenhout
in de hooiberg :
Door: Gonnie Smulders

Gewoon gezellig winkelen is al een tijd niet meer aan de orde.
En wat is er nou leuker dan winkelen, lekker met elkaar rondneuzen en een
kopje koffie. Op Grootenhout is het mogelijk om in het weekend
van 8 en 9 mei (moederdag) de GELUKSWINKEL te bezoeken.
We richten een winkel in met leuke kleding, sieraden, verzorgingsproducten etc.
De bewoners van Ouderenlandgoed Grootenhout, Auberge en Woodsplace krijgen
allen 2 tegoedbonnen waarmee zij in de winkel 2 artikelen kunnen “kopen”.
We stellen het zeer op prijs als familie de bewoners begeleiden.

Je hoeft geen afspraak te maken, is het druk dan vragen we je te wachten en/of samen een
kopje koffie te drinken. We hebben de GELUKSWINKEL besproken met de familieraad en zij ondersteunen
dit initiatief van harte.
Wij verheugen ons om je te begroeten in de GELUKSWINKEL
Namens alle collega’s; Dianne Bakker (voor eventuele vragen) en Gonnie Smulders
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Een fotoboek als ondersteuning
Door: Hanita Wiendels

Op 1 april werd een van onze bewoners, Marietje Maas, 90 jaar. Dit is toch
een heel bijzondere leeftijd.
Maar wat geef je iemand die 90 jaar wordt als verjaardagscadeau.
Best moeilijk. Marietje had tegen haar dochter Else gezegd dat ze het best
lastig vond om al de verjaardagen van haar kleinkinderen te onthouden.
Else nam dit mee om te kijken wat ze hiermee konden doen. Er werd door
haar kleinkinderen een heel mooi fotoboek gemaakt. In dit fotoboek staat
voorin een jaarkalender op de verjaardagsdatum staat de naam van het
kleinkind wat op die datum jarig is. Dan heeft vervolgens elk kleinkind een
foto in haar boek gedaan waar ze als baby opstaan. Marietje heeft het
betreffende kleinkind in haar armen.Daarnaast heeft elk kleinkind een
verhaaltje geschreven waarin ze een fijne herinnering delen die ze met
Marietje gehad hebben. Vervolgens volgen er dan nog wat foto’s waar
Marietje op staat als de kleinkinderen wat groter worden. Ook zag ik foto’s
voorbij komen waarin te zien is dat ze aan het voetballen zijn, in hun gala-jurk
staan en soms zelfs foto’s van hun huidige vriend of vriendin.
Een hele mooie variatie aan verhalen en foto’s.
Voor Marietje is dit een heel waardevol boekje geworden.
Waarom is dit nu zo waardevol ?
Marietje kan het soms moeilijk hebben met de situatie waarin ze verblijft. Samen wonen met een groep mensen die je niet zelf
hebt uitgekozen kan soms situaties veroorzaken die niet altijd op te lossen zijn. Medebewoners die een geheugenprobleem hebben
vragen nu eenmaal vaak hetzelfde en dat kan je soms als vervelend ervaren. Voor Marietje is dit boekje dan erg fijn om daar in te
lezen of samen met haar naar de mooie verhalen van haar kleinkinderen te kijken.
Dit geeft de mogelijkheid om samen met haar over een onderwerp te praten waar ze door geraakt wordt. Het gaat namelijk over
haar eigen kleinkinderen en daar is ze erg trots op heb ik gemerkt.
Door dit boekje merk ik dat we Marietje een blij en trots gevoel kunnen geven als je daar jou belangstelling voor toont.
Waarom schrijf ik dit nu in onze krant?
Ik merk dat een fotoboek zoveel mogelijkheden biedt om samen met onze bewoner de familiegeschiedenis te ontdekken. Het
praten over iets waar ze erg trots op zijn geeft bewoners een fijn gevoel. Het krijgen van belangstelling hierdoor doet hen erg
goed. Ik hoop dat door dit bericht er meer familie’s, kinderen of kleinkinderen hier inspiratie uit kunnen halen.
Wat een mooi cadeau is dit om je vader, moeder,oma of opa te kunnen geven.
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