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In	  het	  voorjaar	  van	  2013	  is	  de	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  opgericht	  door	  Mirjam	  
Hensgens	  en	  Martine	  Romer,	  met	  als	  doel:	  het	  bevorderen	  van	  het	  welzijn	  van	  senioren	  
door	  het	  middel	  van	  creatieve	  projecten.	  	  
De	  stichting	  volgt	  nauwlettend	  de	  ontwikkelingen	  in	  de	  zorg	  en	  het	  welzijn	  voor	  
ouderen.	  	  
	  
De	  stichting	  heeft	  drie	  soorten	  projecten	  ontwikkeld,	  die	  zij	  momenteel	  in	  diverse	  
wijken	  in	  Rotterdam	  uitvoert:	  
	  
1 SENIORENSOOS	  
Creatieve	  bijeenkomsten/workshops	  voor	  (geestelijk)	  gezonde	  ouderen,	  die	  in	  de	  wijk	  
wonen.	  Deze	  projecten	  zijn	  wijkgericht	  in	  samenwerking	  met	  een	  wijk-‐	  of	  
zorgorganisatie.	  De	  creatieve	  workshops	  worden	  begeleid	  door	  een	  kunstenaar	  uit	  de	  
wijk.	  Activiteiten	  kunnen	  zijn:	  schilderen/tekenen,	  dans,	  handwerken,	  vilten,	  mozaïek,	  
keramiek,	  jongleren,	  collages	  maken,	  verhalen	  vertellen,	  koken.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  
zijn	  er	  in	  de	  wijk	  Oude	  Westen	  i.s.m.	  het	  Wijkpastoraat	  Oude	  Westen	  en	  Delfshaven-‐
Tussendijken	  i.s.m.	  Stichting	  Schiezicht	  bijeenkomsten	  georganiseerd.	  
	  	  
2 VERTELTHEATER:	  HET	  VERHAAL	  VAN	  ROTTERDAM…	  
Wat	  verbindt	  de	  mensen	  in	  een	  wijk	  rondom	  een	  zorgcentrum	  en	  de	  bewoners	  van	  het	  
zorgcentrum	  met	  elkaar?	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  gesprekken	  selecteren	  twee	  coaches	  een	  
aantal	  thema’s	  en	  uitspraken,	  die	  gezamenlijk	  leven.	  Met	  de	  thema’s	  en	  uitspraken	  
wordt	  een	  voorstelling	  gemaakt	  met	  muziek,	  theater,	  verhalen	  en	  beeld.	  Bewoners	  van	  
het	  zorgcentrum	  en	  uit	  de	  wijk	  voeren	  deze	  voorstelling	  zelf	  op.	  Daarnaast	  bestaat	  de	  
mogelijkheid	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  bijvoorbeeld	  het	  decor.	  In	  2016	  was	  er	  een	  
verteltheater	  in	  Zorgcentrum	  Atrium	  in	  Rotterdam-‐Centrum.	  In	  2017	  was	  er	  een	  
verteltheater	  in	  Zorgcentrum	  Siloam	  in	  Hoogvliet-‐Zalmplaat.	  	  	  
	  
3 365	  VERHALEN,	  KOM	  ERBIJ:	  	  
Gezellige	  bijeenkomsten	  voor	  bewoners	  van	  zorgcentra.	  Met	  het	  360′	  spel	  of	  
themakaartjes	  worden	  deelnemers	  uitgedaagd	  om	  herinneringen	  op	  te	  halen	  of	  een	  
verhaal	  te	  vertellen.	  Rondom	  deze	  verhalen	  wordt	  met	  het	  maken	  van	  tekeningen	  of	  
papieren	  kralen	  de	  herinnering	  vastgelegd.	  
	   	  

1.	  OPRICHTING	  EN	  DOELSTELLING	  
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De	  stichting	  heeft	  een	  bestuur	  met	  3	  bestuursleden.	  	  
	  
Het	  bestuur	  bestond	  in	  2017	  uit:	  
Sylvia	  Renting,	  voorzitter	  
Ad	  van	  den	  Corput,	  penningmeester	  
Mirjam	  Hensgens	  ,	  secretaris	  
	  
Er	  zijn	  geen	  medewerkers	  in	  dienst.	  De	  activiteiten	  worden	  door	  vrijwilligers	  en	  derden	  
uitgevoerd.	  De	  stichting	  heeft	  een	  breed	  netwerk	  van	  kunstenaars	  en	  coaches	  aan	  zich	  
verbonden.	  Per	  project	  krijgen	  kunstenaars	  en/of	  coaches	  opdracht	  voor	  de	  uitvoering.	  
Vrijwilligers	  regelen	  de	  organisatie	  op	  de	  achtergrond	  en	  ondersteunen	  de	  kunstenaars	  
en	  coaches	  bij	  de	  activiteiten.	  
	  

	  
Netwerk	  
De	  stichting	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  een	  vast	  gezicht	  geworden	  bij	  diverse	  overleggen	  en	  
bijeenkomsten.	  
	  
Zo	  zijn	  in	  2017	  de	  volgende	  bijeenkomsten	  bezocht:	  
	  

• Coalitie	  Erbij	  Rotterdam	  
• Broodje	  COID	  
• Ontmoeten	  in	  Cool	  
• BOTU	  aangenaam:	  Beekhuizen	  Bindt	  (in	  de	  wijk	  Bospolder	  –	  Tussendijken)	  	  
• Congres	  Week	  tegen	  Eenzaamheid	  
• Gebiedsgids	  Rotterdam-‐Centrum	  
• Cultuur	  Concreet:	  workshops	  over	  het	  genereren	  van	  publiciteit	  
• Kadefestival	  Delfshaven	  
• Nazomer	  netwerkborrel	  Gebied	  Centrum	  (diverse	  organisaties)	  	  
• Inspiratiebijeenkomst	  Platform	  CULTUUR&WELZIJN	  van	  Cultuurscouts	  
• Stille	  kracht	  met	  Rotterdamse	  Slag	  van	  Cultuurscouts	  
• Delfshaven	  Coöperatie	  	  

	  
	  
Verder	  is	  er	  over	  projecten	  afstemming	  geweest	  met	  Lelie	  Zorggroep	  zorgcentra	  Atrium	  
en	  Siloam,	  met	  Spirit	  55+,	  met	  Schiezicht,	  met	  Zowel	  Delfshaven	  en	  met	  WMO	  Radar.	  	  
Zo	  gaan	  we	  mee	  met	  de	  promotie	  van	  het	  zomer-‐	  en	  het	  decemberprogramma	  van	  
WMO-‐Radar	  in	  Rotterdam	  Centrum,	  waarin	  een	  overzicht	  van	  alle	  activiteiten	  voor	  
ouderen	  in	  de	  stad	  wordt	  gegeven.	  Dit	  overzicht	  werd	  met	  de	  Stadsruit	  en	  met	  Het	  
Fleurtje	  (een	  uitgave	  van	  Belfleur)	  in	  de	  stad	  verspreid.	  	  
	   	  

2.	  ORGANISATIE	  

3.	  ACTIVITEITEN	  
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Projecten	  
	  
Siloam	  en	  het	  verhaal	  van	  Hoogvliet	  Zalmplaat	  
april	  t/m	  augustus	  2017	  in	  Siloam	  
	  
Aan	  de	  hand	  van	  gesprekken	  met	  40	  bewoners	  in	  Siloam	  en	  in	  de	  wijk	  Zalmplaat	  is	  een	  
aantal	  thema’s	  en	  uitspraken,	  die	  gezamenlijk	  leven,	  geselecteerd.	  Onderwerpen	  die	  
besproken	  werden	  zijn,	  de	  geschiedenis	  van	  Hoogvliet	  en	  Siloam,	  werken,	  vissen,	  de	  
Tweede	  Wereldoorlog,	  pittige	  dames,	  hobby’s	  en	  veranderingen.	  	  
Met	  de	  thema’s	  en	  uitspraken	  is	  een	  verteltheatervoorstelling	  gemaakt	  met	  muziek,	  
theater,	  verhalen	  en	  beeld:	  “Dé	  Hoogvlieter	  bestaat	  niet.”	  
Een	  8	  geïnterviewden	  hebben	  zelf	  in	  deze	  voorstelling	  de	  verhalen	  en	  anekdotes	  verteld.	  	  
De	  anekdotes	  werden	  afgewisseld	  met	  muziek,	  liedjes	  die	  iedereen	  kon	  meezingen	  en	  er	  
kon	  worden	  gedanst.	  	  Zo	  werd	  de	  voorstelling	  interactief.	  
Er	  zijn	  5	  “gewone”	  repetitiemiddagen	  gehouden,	  1	  middag	  met	  een	  generale	  repetitie	  en	  
2	  voorstellingen.	  
De	  voorstellingen	  zijn	  op	  22	  en	  24	  augustus	  gespeeld	  in	  Zorgcentrum	  Siloam.	  	  
De	  voorstelling	  werd	  in	  totaal	  door	  150	  mensen	  bezocht.	  De	  voorstelling	  was	  gratis.	  
Na	  afloop	  was	  op	  beide	  dagen	  een	  hapje	  en	  een	  drankje,	  zodat	  bezoekers	  konden	  
napraten	  en	  herinneringen	  ophalen.	  
In	  het	  decor	  waren	  foto’s	  van	  geïnterviewden	  verwerkt.	  
	  
In	  een	  evaluatie	  met	  de	  8	  “acteurs”	  en	  de	  organisatie	  kwam	  naar	  voren	  dat	  met	  dit	  
project:	  “Er	  is	  een	  andere	  sfeer	  ontstaan.	  Mensen	  gingen	  ook	  eens	  bij	  iemand	  anders	  aan	  
tafel	  zitten.”	  
“Mensen	  zeiden:	  Leuk,	  die	  herkenning	  over	  oud-‐Hoogvliet	  en	  wat	  heb	  jij	  een	  mooie	  
stem!	  Ik	  werd	  aangehouden	  door	  mensen	  in	  de	  zaal,	  die	  ook	  gingen	  vertellen,	  die	  
indrukken.”	  
	  
Van	  dit	  project	  is	  een	  evaluatieverslag	  beschikbaar.	  
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Seniorensoos	  Delfshaven	  
Juni	  t/m	  december	  2017	  in	  Schiezicht	  
	  
In	  2016	  werd	  het	  project	  Nieuwe	  Oude	  Talenten	  gestart	  in	  Schiezicht	  Delfshaven.	  De	  
activiteiten	  werden	  goed	  ontvangen	  en	  de	  groep	  geïnteresseerden	  groeide	  langzaam.	  
Ook	  vanuit	  diverse	  organisaties	  in	  Delfshaven	  was	  vraag	  om	  het	  project	  voort	  te	  zetten.	  
Met	  de	  overgebleven	  middelen	  uit	  de	  pilot	  van	  2016	  en	  met	  een	  bijdrage	  
Bewonersinitiatief	  van	  Opzoomer	  Mee	  Rotterdam	  zijn	  in	  totaal	  16	  middagen	  
georganiseerd.	  	  
In	  totaal	  waren	  er	  55	  deelnemers.	  Zij	  kwamen	  grotendeels	  uit	  Delfshaven,	  maar	  er	  
waren	  ook	  een	  paar	  deelnemers	  uit	  andere	  delen	  van	  Rotterdam.	  
	  
In	  2017	  is	  uitgeprobeerd	  of	  een	  kleine	  bijdrage	  van	  de	  deelnemers	  een	  drempel	  zou	  zijn	  
en	  of	  het	  sociale	  aspect	  of	  het	  creatieve	  aspect	  de	  motivatie	  van	  deelnemers	  is	  om	  te	  
komen.	  Gebleken	  is	  dat	  het	  creatieve	  aspect	  het	  meest	  aanspreekt.	  Een	  kleine	  bijdrage	  
vormt	  geen	  belemmering.	  Wel	  een	  belemmering	  is	  gebrek	  aan	  continuïteit.	  	  Om	  een	  
groei	  in	  deelnemers	  te	  krijgen	  en	  samenwerking	  met	  andere	  organisaties	  in	  Delfshaven	  
is	  van	  belang	  dat	  er	  een	  jaarprogramma	  komt,	  dat	  ruim	  van	  te	  voren	  bekend	  is.	  Voor	  
2018	  heeft	  de	  Stichting	  dan	  ook	  ingezet	  op	  een	  programmasubsidie	  vanuit	  Couleur	  
Locale	  van	  gemeente	  Rotterdam.	  
	  
De	  workshops	  in	  2017	  waren:	  
datum	   activiteit	   begeleiding	  
29	  juni	  2017	   Mozaïek	   Mirjam	  Kroon/Martine	  Romer	  
6	  juli	  2017	   Koffiemiddag	   Martine	  Romer	  
13	  juli	  2017	   Mozaïek	   Mirjam	  Kroon/Martine	  Romer	  
20	  juli	  2017	   Sloffen	  breien	   Zeynep	  Karatas/Martine	  Romer	  
27	  juli	  2017	   Sloffen	  breien	   Zeynep	  Karatas/Martine	  Romer	  
3	  augustus	  2017	   Koffiemiddag:	  schilderen	   Samenwerking	  met	  Christy	  de	  

Wit	  
10	  augustus	  2017	   Vilten	   Martine	  Romer/Connie	  Toet	  
17	  augustus	  2017	   3d	  kaarten	  maken	   Martine	  Romer	  
31	  augustus	  2017	   Collages	  maken	   Martine	  Romer	  
21	  september	  2017	   Een	  ketting	  van	  

herinneringen	  
I.s.m.	  Coalitie	  Erbij,	  Connie	  Toet	  
/	  Martine	  Romer	  

5	  oktober	  2017	   Schilderen	   Ludo	  Roders/Martine	  Romer	  
23	  november	  2017	   Boetseer	  je	  eigen	  beeld	   I.s.m.	  Opzoomer	  Mee:	  Andre	  

Vollering	  
14	  december	  2017	   Jouw	  favoriete	  muziek	   I.s.m.	  Opzoomer	  Mee:	  Mareike	  

Ziegler	  /	  Martine	  Romer	  
28	  december	  2017	   Porselein	  beschilderen	   I.s.m.	  Opzoomer	  Mee:	  Dots	  

Design	  /	  Martine	  Romer	  
11	  januari	  2018	   Je	  eigen	  stempel	  maken	   I.s.m.	  Opzoomer	  Mee:	  Eigen	  

Wijze	  Woorden/	  Martine	  Romer	  
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Coalitie	  Erbij	  /	  Kom	  Erbij	  
Workshops	  Een	  ketting	  van	  herinneringen	  maken	  en	  Verhalen	  delen	  met	  elkaar	  
22	  september	  en	  29	  december	  2017	  in	  Zorgcentrum	  Atrium	  
2	  oktober	  in	  Huis	  van	  de	  Wijk	  Kipstraat,	  	  
i.s.m.	  Spirit	  55+	  en	  WMO	  Radar	  
	  
Twee	  verschillende	  workshops	  die	  beide	  zorgen	  dat	  herinneringen	  worden	  gedeeld	  en	  
verhalen	  worden	  doorverteld.	  Deze	  vorm	  van	  verhalen	  naar	  boven	  halen,	  brengt	  diepere	  
lagen	  aan	  de	  oppervlakte	  en	  verbindingen	  tot	  stand.	  Mensen	  voelen	  zich	  gewaardeerd.	  
Hierbij	  worden	  de	  zware	  thema’s	  (zoals	  overlijden	  en	  ziektes)	  niet	  geschuwd.	  Die	  
mogen	  er	  zijn.	  
	  
Een	  ketting	  van	  herinnering	  
Een	  workshop	  waarin	  we	  kralen	  maken	  van	  papier	  en	  aan	  de	  hand	  van	  thema's	  en	  
levensfases	  herinneringen	  boven	  halen.	  Met	  themakaartjes	  worden	  de	  thema’s	  bepaald.	  
Een	  herinnering	  heeft	  een	  kleur,	  met	  die	  kleur	  papier	  wordt	  een	  kraal	  gemaakt.	  
Elke	  gemaakte	  kraal	  staat	  voor	  een	  mooie,	  bijzondere,	  droevige	  of	  blije	  herinnering.	  De	  
herinneringen	  samen	  vormen	  je	  levensketting.	  	  
Het	  samen	  verhalen	  en	  herinneringen	  delen,	  zorgt	  voor	  aandacht,	  eigenwaarde	  en	  opent	  
herinneringen	  die	  al	  lang	  vergeten	  waren.	  	  
	  
Verhalen	  delen	  met	  elkaar	  
Met	  het	  spelen	  van	  het	  360	  verhalen	  spel	  worden	  deelnemers	  uitgenodigd	  een	  verhaal	  
te	  vertellen.	  Het	  spel	  bestaat	  uit	  een	  draaischijf	  op	  een	  bord	  met	  thema’s.	  De	  punt	  van	  de	  
schijf	  komt	  op	  een	  strook	  met	  vier	  mogelijke	  thema’s	  terecht.	  Vervolgens	  gooi	  je	  met	  een	  
dobbelsteen	  om	  te	  bepalen	  uit	  welke	  periode	  van	  jouw	  leven,	  je	  een	  verhaal	  vertelt.	  Dan	  
maak	  je	  de	  keuze	  uit	  een	  thema	  en	  vertelt	  iets.	  De	  andere	  deelnemers	  kunnen	  zich	  
daarbij	  aansluiten	  met	  de	  herinneringen	  die	  zij	  hebben	  aan	  dit	  thema	  of	  aan	  de	  periode	  
waarover	  het	  gaat.	  	  
Intussen	  maken	  de	  begeleiders	  of	  de	  andere	  deelnemers	  tekeningen	  van	  pastelkrijt	  bij	  
de	  verhalen	  van	  de	  deelnemers.	  Die	  tekening	  krijgt	  de	  verhalenverteller	  mee.	  Omdat	  dit	  
vaak	  losse,	  schetsachtige	  tekeningen	  zijn,	  brengt	  dat	  regelmatig	  ontspanning	  en	  gelach	  
met	  zich	  mee.	  Sommigen	  zijn	  zeer	  vereerd	  dat	  ze	  een	  tekening	  krijgen.	  	  
	  
Thema’s	  die	  o.a.	  ter	  sprake	  kwamen	  waren:	  het	  leven	  in	  andere	  landen	  (sommige	  
deelnemers	  komen	  uit	  Suriname	  bijvoorbeeld,	  andere	  deelnemers	  hebben	  veel	  gereisd);	  
opleiding	  en	  werk;	  echtscheiding;	  muziek	  (welk	  instrument	  bespeel	  je,	  welke	  muziek	  
vind	  je	  mooi);	  hobby’s…	  	  
	  
Het	  aantal	  deelnemers	  was	  in	  totaal	  28.	  In	  Atrium	  waren	  de	  deelnemers	  voornamelijk	  
bewoners	  van	  Atrium.	  In	  de	  Kipstraat	  bleek	  dat	  een	  aantal	  deelnemers	  meer	  een	  
gesprek	  op	  filosofische,	  maatschappelijke	  thema’s	  zocht.	  Hierop	  zijn	  WMO-‐Radar,	  Spirit	  
55+	  en	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  met	  elkaar	  in	  overleg	  gegaan	  om	  een	  nieuw	  project	  te	  
organiseren	  dat	  inmiddels:	  In	  Gesprek	  met…	  is	  genoemd	  en	  in	  2018	  een	  pilot	  ervaart.	  
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Senioren	  verbeelden	  Cool	  
14	  februari	  t/m	  23	  maart	  Workshops	  
19	  april	  t/m	  26	  augustus	  tentoonstelling	  
i.s.m.	  Zorgcentrum	  Atrium,	  Spirit	  55+,	  Huis	  van	  de	  Wijk	  Kipstraat	  
	  
In	  2014	  hebben	  de	  Werkgroep	  Anders	  Ouder	  Worden	  en	  Spirit	  55+	  een	  serie	  fotografie	  
en	  schilderworkshops	  georganiseerd:	  Cool	  in	  Beeld.	  Vanuit	  deelnemers	  en	  gemeente	  
was	  er	  interesse	  voor	  een	  vervolg	  op	  deze	  succesvolle	  serie	  workshops.	  
Creatief	  Welzijn	  Senioren	  heeft	  met	  de	  oorspronkelijke	  initiatiefnemers	  en	  gemeente	  
gesproken	  om	  te	  kijken	  of	  het	  haalbaar	  was	  een	  nieuwe	  serie	  te	  ontwikkelen.	  Dit	  bleek	  
het	  geval.	  De	  gemeente	  en	  Spirit	  55+	  waren	  bereid	  om	  een	  deel	  van	  de	  kosten	  te	  dragen.	  
Zorgcentrum	  Atrium	  had	  interesse	  om	  de	  workshops	  te	  huisvesten.	  Er	  zijn	  nog	  extra	  
fondsen	  aangevraagd	  en	  er	  is	  contact	  gelegd	  met	  de	  kunstenaar	  die	  in	  Atrium	  
schildermiddagen	  organiseert	  en	  met	  een	  fotograaf.	  In	  februari	  2017	  is	  de	  nieuwe	  serie	  
workshops	  gestart.	  
Geïnteresseerden	  konden	  kiezen	  uit	  een	  5-‐tal	  bijeenkomsten	  fotografie	  of	  
tekenen/schilderen	  o.l.v.	  een	  professionele	  kunstenaar	  en	  fotograaf.	  
Na	  een	  introductie	  en	  inspiratiebijeenkomst	  ging	  iedere	  deelnemer	  met	  zijn	  eigen	  idee	  
aan	  de	  slag.	  Materiaal	  was	  aanwezig	  en	  het	  eigen	  leven	  was	  de	  inspiratiebron.	  
	  
De	  producten	  die	  de	  deelnemers	  tijdens	  deze	  workshops	  ontwikkelden	  en	  waar	  ze	  met	  
veel	  plezier	  en	  enthousiasme	  aan	  gewerkt	  hebben,	  werden	  in	  een	  expositie	  getoond	  in	  
zorgcentrum	  Atrium	  en	  Huis	  van	  de	  Wijk	  Kipstraat.	  	  
De	  exposities	  waren	  te	  zien	  van	  19	  april	  tot	  31	  mei	  in	  Zorgcentrum	  Atrium	  en	  van	  1	  juni	  
tot	  26	  augustus	  in	  Huis	  van	  de	  Wijk	  Kipstraat.	  
	  
De	  workshopleiders	  waren:	  
Marja	  Bodt:	  fotografie.	  Marja	  Bodt	  	  
Jim	  Manduapessy:	  tekenen	  en	  schilderen.	  Jim	  Manduapessy	  is	  kunstenaar	  en	  begeleidt	  
onder	  andere	  de	  schildergroep	  van	  Zorgcentrum	  Atrium	  
	  
Er	  waren	  uiteindelijk	  8	  deelnemers	  voor	  de	  fotografie	  serie	  en	  7	  deelnemers	  voor	  de	  
schilderen	  serie.	  De	  deelnemers	  werd	  een	  kleine	  bijdrage	  gevraagd.	  
	  
Van	  het	  project	  is	  een	  evaluatieverslag	  beschikbaar.	  
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Proefcursus	  Lang	  Leve	  Kunst	  	  
Huis	  van	  de	  Wijk,	  Post	  West	  
9	  maart	  t/m	  18	  mei	  2017	  
i.s.m.	  Zowel	  
	  
Creatief	  Welzijn	  Senioren	  bood	  6	  
workshops	  aan	  in	  Post	  West	  tijdens	  een	  
door	  Zowel	  georganiseerde	  Ouderenmiddag	  
in	  het	  kader	  van	  het	  programma	  Lang	  Leve	  
Kunst.	  
	  
Er	  werden	  6	  workshops	  gegeven	  op	  de	  
volgende	  data:	  	  
9	  en	  23	  maart,	  6	  en	  20	  april,	  4	  en	  18	  mei.	  
Vanuit	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  werden	  de	  
kunstenaars	  en	  coach	  geregeld.	  	  
Deelnemers	  werden	  door	  Zowel	  geworven.	  
	  
De	  volgende	  workshops	  zijn	  gegeven.	  
Collages	  maken	  door	  Martine	  Romer	  
Schilderen	  door	  Ludo	  Roders	  
Dans	  door	  Dianne	  Steenbrink	  
Vilten	  door	  Connie	  Toet	  
Mozaïek	  door	  Mirjam	  Kroon	  
Jongleren	  door	  Loes	  Hazelebach	  
	  
Zowel	  zorgde	  op	  deze	  middagen	  voor	  soep.	  
In	  totaal	  waren	  er	  74	  deelnemers.	  
Een	  deel	  van	  de	  deelnemers	  kwam	  uit	  zorgcentrum	  Laurens	  Delfshaven,	  samen	  met	  een	  
aantal	  vrijwilligers/verzorgers.	  
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Voorbereidingen	  
	  
De	  stichting	  is	  constant	  in	  gesprek	  met	  allerlei	  organisaties.	  Dit	  leidt	  regelmatig	  tot	  een	  
samenwerking.	  In	  deze	  samenwerking	  wordt	  een	  project	  verder	  vormgegeven	  en	  
gezocht	  naar	  financiering.	  In	  2017	  is	  onder	  andere	  gewerkt	  aan	  de	  volgende	  projecten:	  
	  

• Oranjehof	  en	  het	  verhaal	  van	  Rotterdam-‐Lombardijen	  
De	  verteltheatervoorstelling	  die	  in	  2016	  Zorgcentrum	  Atrium	  werd	  georganiseerd,	  
kreeg	  veel	  belangstelling	  van	  andere	  zorgcentra.	  Onder	  andere	  Reyerheem	  in	  
Ridderkerk	  en	  Siloam	  in	  Hoogvliet	  hadden	  interesse.	  Uiteindelijk	  is	  met	  Siloam	  in	  
Hoogvliet	  in	  2017	  de	  samenwerking	  verder	  voortgezet.	  Naar	  aanleiding	  hiervan	  heeft	  nu	  
ook	  Oranjehof	  in	  Lombardijen	  belangstelling	  getoond.	  Er	  is	  een	  projectplan	  gemaakt	  en	  
er	  zijn	  fondsen	  aangevraagd.	  Afhankelijk	  van	  de	  uitkomst	  van	  de	  fondsen	  zal	  in	  2018	  in	  
Oranjehof	  	  en	  de	  wijk	  Lombardijen	  het	  project	  van	  start	  gaan.	  
	  

• Doorstart	  Seniorensoos	  
Het	  project	  Nieuw	  Oude	  Talenten	  in	  Delfshaven	  in	  2016	  werd	  goed	  ontvangen.	  
Deelnemers	  en	  Schiezicht	  zouden	  graag	  zien	  dat	  dit	  project	  een	  vervolg	  krijgt	  in	  
Schiezicht.	  Samen	  met	  Schiezicht,	  Gemeente	  en	  de	  deelnemers	  heeft	  Creatief	  Welzijn	  
Senioren	  naar	  een	  oplossing	  gezocht	  om	  de	  Seniorensoos	  voort	  te	  zetten.	  In	  2017	  is	  de	  
soos	  nog	  af	  en	  toe	  door	  kunnen	  gaan	  en	  zijn	  een	  eigen	  bijdrage	  en	  andere	  activiteiten	  
getest.	  Met	  deze	  informatie	  is	  bij	  de	  gemeente	  een	  aanvraag	  gedaan	  voor	  een	  
jaarprogramma	  in	  het	  kader	  van	  Couleur	  Locale.	  Afhankelijk	  van	  deze	  bijdrage	  zal	  in	  
2018	  een	  jaar	  lang	  een	  Seniorensoos	  in	  Delfshaven	  worden	  georganiseerd.	  
	  

• In	  Gesprek	  met…..	  
‘In	  Gesprek	  met…..’	  is	  een	  serie	  van	  5	  bijeenkomsten	  waarin	  we	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  
gaan	  aan	  de	  hand	  van	  een	  film	  of	  thema.	  	  
Deze	  serie	  is	  bedoeld	  voor	  ouderen	  die	  niet	  slechts	  over	  koetjes	  en	  kalfjes	  willen	  praten	  
maar	  die	  het	  fijn	  vinden	  om	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  zijn:	  	  
over	  het	  leven	  en	  de	  zin	  en	  onzin	  ervan….	  
over	  de	  samenleving,	  de	  stad	  ………	  
over	  het	  maken	  van	  keuzes………	  
Om	  het	  gesprek	  op	  gang	  te	  brengen	  gebruiken	  we	  een	  film	  of	  een	  inleidend	  thema.	  Een	  
gespreksleider	  houdt	  de	  draad	  van	  het	  gesprek	  vast	  en	  zorgt	  er	  voor	  dat	  een	  ieder	  aan	  
het	  woord	  komt.	  
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De	  stichting	  heeft	  een	  website	  en	  een	  twitter-‐	  en	  een	  facebook-‐account.	  Regelmatig	  post	  
zij	  op	  deze	  media	  updates	  over	  haar	  werkzaamheden.	  Voor	  de	  projecten	  worden	  flyers	  
verspreid	  en	  in	  de	  nieuwsberichten	  van	  de	  wijk	  of	  organisatie	  geplaatst.	  
Zo	  stonden	  de	  activiteiten	  van	  de	  stichting	  in	  de	  Stadsruit,	  Het	  Fleurtje,	  de	  mailings	  van	  
Spirit	  55+,	  in	  de	  nieuwsbrieven	  van	  Atrium,	  de	  website	  en	  facebook	  van	  Schiezicht.	  
	  

	  

	  
Website	  

	  

	  
Nieuwjaarskaart	  

	  
	  

4.COMMUNICATIE	  
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facebook	  

	  
De	  stichting	  is	  aangesloten	  bij	  het	  Wijkuitburo	  en	  onderhoudt	  nauw	  contact	  met	  de	  
Cultuurscouts	  van	  Rotterdam.	  Verder	  is	  zij	  zichtbaar	  op	  MAEX	  en	  plaats	  zij	  berichten	  en	  
activiteiten	  op	  de	  site	  van	  De	  Havenloods.	  
	  
De	  Rotterdamse	  media	  pikken	  af	  en	  toe	  iets	  op	  van	  de	  activiteiten	  van	  de	  stichting.	  
Zo	  werd	  een	  van	  de	  oprichters	  geïnterviewd	  op	  Sublime	  FM	  voor	  
www.hetnieuwsvandevooruitgang.nl	  
	  

	  
	  
en	  maakte	  OPEN	  Rotterdam	  een	  leuk	  TV-‐item	  van	  het	  Verteltheaterproject	  in	  Siloam.	  
Te	  bekijken	  op:	  https://www.youtube.com/watch?v=XwzbsU40Kms	  
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De	  stichting	  ontvangt	  geen	  structurele	  inkomsten	  en	  heeft	  geen	  medewerkers	  in	  dienst.	  
Per	  project	  wordt	  financiering	  aangevraagd.	  In	  2017	  is	  voor	  meerdere	  projecten	  
financiering	  ontvangen.	  Niet	  alle	  projecten	  werden	  in	  2017	  uitgevoerd.	  De	  financiering	  
die	  bestemd	  is	  voor	  projecten	  die	  in	  2018	  uitgevoerd	  worden	  is	  op	  een	  spaarrekening	  
gezet.	  
Per	  uitgevoerd	  project	  is	  een	  inhoudelijk	  en	  financieel	  verslag	  verkrijgbaar.	  
	  
Voor	  algemene	  organisatie	  projecten,	  bestuurszaken,	  administratie,	  communicatie	  en	  
netwerk	  heeft	  de	  stichting	  een	  aantal	  vrijwilligers	  aan	  zich	  gebonden.	  Zij	  besteedden	  in	  
2017	  ruim	  280	  uur	  aan	  deze	  werkzaamheden.	  
Het	  bestuur	  ontvangt	  geen	  vergoeding	  voor	  haar	  bestuurswerkzaamheden.	  Vrijwilligers	  
ontvangen	  een	  vrijwilligersvergoeding	  per	  project.	  
	  
Onze	  sponsors	  zijn:	  
	  

	  
	   	  

5.	  FINANCIEN	  
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Balans	  en	  winst/verlies	  rekening	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  2017	  
	  
Kosten	   2017	   2016	   2015	   Opbrengsten	   2017	   2016	   2015	  
Project	  Niet	  
Iedereen	  houdt	  
van	  Bingo	  

0	   0	   2.836	   Project	  Niet	  
iedereen	  
houdt	  van	  
Bingo	  

0	   0	   1.000	  

Project	  Atrium	   0	   11.511	   	   Project	  
Atrium	  

0	   11.713	   	  

Project	  
Delfshaven	  

4.787	   2.987	   	   Project	  
Delfshaven	  

4.278	   4.400	   	  

Workshops	  
Kom	  Erbij	  

1.000	   250	   	   Workshops	  
Kom	  Erbij	  

750	   460	   	  

Project	  Siloam	   9.358	   0	   	   Project	  
Siloam	  

7.000	   2.500	   	  

Project	  Cool	  in	  
Beeld	  

4.263	   0	   	   Project	  Cool	  
in	  Beeld	  

2.340	   2.000	   	  

Zowel	   2.873	   	   	   Zowel	   2.904	   	   	  
bestuurskosten	   290	   181	   	  194	   	   	   	   	  
	   	   	   	   Rente	   5	   1	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Resultaat	   	   	   	   	   (5.299)	   6.145	   (2.030)	  
	  
	  
Activa	   2017	   2016	   2015	   Passiva	   2017	   2016	   2015	  
Bank	   878	   1.700	   	  	  	  	  57	   Algemene	  

reservering	  
120	   108	   	  	  	  	  57	  

	   	   	   	   Reservering	  
Project	  Niet	  
iedereen	  
houdt	  van	  
Bingo	  

0	   0	   0	  

Spaarrekening	   0	   4.501	   	   Reservering	  
Cool	  in	  
Beeld	  

0	   2.000	   	  

	   	   	   	   Reservering	  	  
Siloam	  

0	   2.500	   	  

	   	   	   	   Reservering	  
Delfshaven	  

911	   1.413	   	  

	   	   	   	   Reservering	  
Kom	  erbij	  

(40)	   210	   	  

Debiteuren	   311	   1.550	   0	   Crediteuren	   219	   1.520	   0	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Totaal	   1.189	   7.751	   57	   	   1.189	   7.751	   57	  
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Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  
Van	  Oldenbarneveltplaats	  376	  
3012	  AN	  Rotterdam	  
creatiefwelzijnsenioren@gmail.com	  
creatiefwelzijnsenioren.wordpress.com	  

6.	  contactgegevens	  


