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Dit	  is	  het	  jaarverslag	  van	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren.	  Het	  behandelt	  de	  
werkzaamheden	  en	  projecten	  van	  het	  derde	  jaar	  van	  de	  Stichting.	  Het	  eerste	  project	  is	  –	  
na	  een	  start	  ervan	  in	  het	  tweede	  jaar	  -‐	  in	  dit	  jaar	  afgerond.	  Nieuwe	  projecten	  zijn	  in	  
uitvoering	  of	  opstartfase.	  
	  
	  
Veel	  leesplezier	  
	  
Martine	  Romer	  
Mirjam	  Hensgens	  
	   	  

1.	  INLEIDING	  
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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	  ouderenzorg.	  	  
	  
De	  stichting	  had	  als	  oorsprong	  2	  soorten	  projecten	  voor	  ogen:	  	  
	  

1. Creatieve	  projecten	  die	  uitgaan	  van	  (geestelijk)	  gezonde	  ouderen,	  die	  gezien	  de	  
nieuwe	  ontwikkelingen	  in	  overheidsbeleid,	  steeds	  langer	  thuis	  blijven	  wonen.	  
Deze	  projecten	  zijn	  wijkgericht	  in	  samenwerking	  met	  een	  wijkzorgorganisatie.	  	  

	  
2. Creatieve	  projecten	  voor	  mensen	  die	  dementeren	  en	  daardoor	  al	  verblijven	  in	  

een	  zorg-‐	  of	  verpleegcentrum.	  	  
	  
Beide	  type	  projecten	  gaan	  uit	  van	  de	  levensthema’s	  die	  de	  ouderen	  bezighouden.	  De	  
bedoeling	  is	  met	  individuele	  aandacht	  deze	  individuele	  thema’s	  naar	  boven	  te	  halen	  en	  
daar	  op	  creatieve	  wijze	  een	  nieuwe	  dimensie	  aan	  te	  geven.	  	  
	  
Bij	  project	  type	  2	  is	  een	  goede	  samenwerking	  tussen	  externe	  en	  interne	  betrokkenen	  
van	  groot	  belang.	  De	  interne	  betrokkenen,	  zoals	  activiteitenbegeleiders	  en	  
zorgmedewerkers	  zijn	  vaak	  al	  (in	  enige	  mate)	  op	  de	  hoogte	  van	  wat	  er	  leeft	  bij	  de	  
oudere.	  De	  externe	  betrokkenen	  kijken	  met	  een	  frisse	  blik	  naar	  mogelijkheden	  voor	  het	  
welzijn	  van	  de	  oudere.	  	  
	  
Bij	  alle	  projecten	  gaat	  de	  stichting	  uit	  van	  een	  samenwerking	  met	  alle	  direct	  
betrokkenen	  en	  de	  organisaties	  waaraan	  zij	  verbonden	  zijn.	  Elk	  project	  krijgt	  hiermee	  
een	  bij	  de	  organisatie	  en	  deelnemers	  passend	  resultaat.	  
	   	  

2.	  OPRICHTING	  EN	  DOELSTELLING	  
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De	  stichting	  heeft	  een	  bestuur	  waar	  de	  twee	  initiatiefnemers	  Mirjam	  Hensgens	  	  en	  
Martine	  Romer	  en	  een	  onafhankelijk	  penningmeester	  Ad	  van	  den	  Corput	  in	  hebben	  
plaatsgenomen.	  
In	  het	  kader	  van	  verdere	  professionalisering	  is	  eind	  2015	  gestart	  met	  het	  zoeken	  van	  
nieuwe	  bestuursleden,	  zodat	  de	  initiatiefnemers	  zich	  in	  de	  toekomst	  uitsluitend	  kunnen	  
focussen	  op	  het	  uitdenken	  en	  realiseren	  van	  de	  trajecten.	  	  
Intussen	  is	  mevrouw	  mr.	  Sylvia	  Renting	  bereid	  gevonden	  om	  1	  april	  2016	  het	  
voorzitterschap	  van	  de	  stichting	  op	  zich	  te	  nemen.	  	  
	  
Er	  zijn	  geen	  medewerkers	  in	  dienst.	  De	  activiteiten	  worden	  door	  de	  bestuursleden	  
geïnitieerd	  en	  eventueel	  uitgevoerd.	  Deels	  worden	  de	  activiteiten	  uitgevoerd	  door	  
derden,	  die	  per	  project	  worden	  aangetrokken.	  	  
	  

	  
Netwerk	  
In	  2015	  heeft	  de	  stichting	  vooral	  gewerkt	  aan	  het	  uitbreiden	  van	  haar	  netwerk	  en	  actief	  
deelgenomen	  aan	  het	  debat	  in	  de	  stad	  Rotterdam	  rondom	  de	  veranderingen	  in	  de	  zorg-‐	  
en	  welzijnssector.	  
	  
Zo	  zijn	  de	  volgende	  bijeenkomsten	  bezocht:	  
	  

• Coalitie	  Erbij	  Rotterdam	  
• Broodje	  COID	  
• BOTU	  aangenaam:	  Beekhuizen	  Bindt	  (in	  de	  wijk	  Bospolder	  –	  Tussendijken)	  	  
• Werkgroep	  Zingeving:	  WMO	  Radar	  
• Parade	  Vitaliteit	  ontmoet	  Kwetsbaarheid:	  Stichting	  RCOAK	  en	  Sluyterman	  Van	  

Loo	  Fonds	  
• Workshop	  Muziek	  Geluk	  voor	  Alzheimer	  patiënten	  in	  Pniël	  
• Symposium	  Respijtzorg	  
• Workshop	  Omgaan	  met	  Dementie	  door	  Vrijwilligerswerk	  Rotterdam	  

	  
	  
Verder	  is	  er	  over	  projecten	  afstemming	  geweest	  met	  Lelie	  Zorggroep	  zorgcentrum	  
Atrium,	  met	  Spirit	  55+,	  met	  Odensehuis	  Hoeksche	  Waard	  en	  met	  WMO	  Radar.	   	  

3.	  ORGANISATIE	  

4.	  ACTIVITEITEN	  
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Projecten	  
	  
DURF	  TE	  DROMEN	  in	  Oude	  Westen	  Rotterdam	  
In	  2015	  is	  een	  tweede	  serie	  bijeenkomsten	  georganiseerd	  van	  het	  project	  “Niet	  
iedereen	  houdt	  van	  Bingo”.	  Deze	  serie	  kreeg	  de	  titel	  “Durf	  te	  dromen”.	  	  
Opnieuw	  zijn	  de	  bijeenkomsten	  gecommuniceerd	  via	  WMORadar,	  Aktiegroep	  
Oude	  Westen,	  het	  Wijkpastoraat	  en	  de	  cultuurscout.	  
Deze	  serie	  bijeenkomsten	  werd	  niet	  als	  serie	  gecommuniceerd,	  maar	  als	  vier	  
inloop-‐bijeenkomsten,	  die	  ieder	  op	  zichzelf	  stonden.	  Deelnemers	  hoefden	  zich	  
niet	  van	  te	  voren	  aan	  te	  melden.	  Uiteindelijk	  waren	  er	  drie	  deelnemers	  die	  alle	  
bijeenkomsten	  in	  april	  hebben	  bezocht.	  	  

	  
In	  het	  kort	  zag	  het	  programma	  van	  de	  vier	  bijeenkomsten	  er	  als	  volgt	  uit:	  
Het	  project	  vond	  plaats	  op	  2,	  9,	  16	  en	  23	  april	  2015	  in	  het	  Wijkpastoraat	  aan	  de	  
Sint	  Mariastraat	  van	  14-‐16	  uur.	  	  
De	  bijeenkomsten	  bestonden	  uit	  1	  uur	  de	  tijd	  voor	  de	  activiteit	  van	  die	  dag	  met	  
daarvoor	  en	  daarna	  een	  half	  uur	  inloop	  en	  “landen”	  en	  na	  afloop	  “afbouwen”.	  
	  
1.	  Kennismaken	  met	  de	  deelnemers	  en	  deelnemers	  maken	  kennis	  met	  elkaar.	  
Door	  middel	  van	  beelden	  kennis	  maken	  met	  de	  man	  of	  vrouw,	  zijn	  of	  haar	  keuzes	  
in	  het	  leven	  en	  welke	  droom	  deze	  persoon	  vroeger	  had.	  
2.	  Welk	  beeld	  heb	  je	  van	  jezelf?	  Samen	  met	  kunstenaar	  Clara	  Froger	  worden	  
kleuren	  verkend	  en	  maken	  we	  in	  de	  droge	  vilttechniek	  van	  wol	  ons	  innerlijk	  
beeld	  en	  daarna	  een	  beeld	  voor	  een	  andere	  deelnemer.	  
3.	  Invloed	  van	  muziek	  op	  zorg	  en	  welzijn.	  Wat	  betekent	  muziek	  voor	  jou?	  Welke	  
invloed	  heeft	  het	  in	  je	  leven?	  En	  wat	  is	  je	  favoriete	  muziek?	  Deze	  middag	  werd	  
ingevuld	  door	  Jeannette	  van	  Tulder	  van	  Coachingspraktijk	  De	  Klankschaal.	  
4.	  Terug	  naar	  het	  nu,	  met	  beide	  voeten	  op	  aarde.	  We	  dansen	  ons	  los,	  voelen	  de	  
grond	  en	  tekenen	  ons	  gevoel	  in	  onze	  voetafdrukken.	  Tot	  slot	  maken	  we	  een	  
verbindende	  tekening	  van	  onze	  handen.	  
Met	  de	  diversiteit	  aan	  oefeningen,	  de	  gesprekken	  over	  keuzes	  en	  de	  invloeden	  
die	  inwerken	  op	  de	  keuzes	  die	  je	  maakt	  in	  het	  leven,	  kregen	  deelnemers	  meer	  
inzicht	  in	  zichzelf.	  De	  bijeenkomsten	  zijn	  afgesloten	  met	  het	  bewust	  maken	  van	  
waar	  je	  plezier	  uithaalt	  en	  de	  mogelijkheden	  die	  je	  nog	  hebt.	  
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De	  schatkist	  van	  het	  leven	  
	  
Sinds	  8	  september	  verzorgt	  een	  van	  de	  coaches	  van	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  
Senioren	  een	  maandelijkse	  activiteit	  in	  het	  Odensehuis	  Hoeksche	  Waard.	  Zij	  
werkt	  hierin	  samen	  met	  kunstzinnig	  coach	  Connie	  Toet.	  Elke	  keer	  is	  er	  een	  ander	  
thema	  met	  een	  daarbij	  behorende	  techniek.	  	  
In	  een	  ontspannen	  sfeer,	  werkend	  aan	  een	  creatieve	  opdracht,	  zullen	  bij	  de	  
bezoekers	  aan	  het	  inloophuis	  voor	  mensen	  met	  geheugenproblemen	  en	  
beginnende	  dementie	  vanzelf,	  zo	  leert	  de	  ervaring,	  verhalen	  boven	  komen.	  Die	  
verhalen	  en	  thema’s	  van	  het	  leven	  worden	  als	  het	  ware	  in	  ‘De	  schatkist	  van	  het	  
leven’	  gestopt.	  
	  

	  
	  



	  

Jaarverslag	  2015	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren.	   6	  

	  
Atrium	  en	  het	  verhaal	  van	  Rotterdam-‐Centrum	  
In	  2015	  heeft	  de	  stichting	  gewerkt	  aan	  het	  vormgeven	  van	  een	  nieuw	  project.	  Dit	  
project	  Atrium	  en	  het	  verhaal	  van	  Rotterdam-‐centrum	  is	  samen	  met	  de	  
activiteitenbegeleiders	  en	  geestelijk	  verzorger	  van	  Zorgcentrum	  Atrium	  Lelie	  
Zorggroep	  uitgewerkt.	  En	  er	  zijn	  fondsen	  aangevraagd.	  In	  voorjaar	  2016	  gaat	  het	  
project	  van	  start.	  
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De	  stichting	  heeft	  een	  website	  en	  een	  twitter-‐account.	  Regelmatig	  post	  zij	  op	  beiden	  
updates	  over	  haar	  werkzaamheden.	  Voor	  de	  projecten	  worden	  flyers	  verspreid	  en	  in	  de	  
nieuwsberichten	  van	  de	  wijk	  of	  organisatie	  geplaatst.	  
	  

	  

	  
Website	  

	  

 
Nieuwjaarskaart	  

	  

5.	  COMMUNICATIE	  
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Flyer	  Durf	  te	  Dromen	  
	  

	  
	   	  

DURF TE DROMEN 

Creatief Welzijn Senioren nodigt u uit voor haar droombijeenkomsten. Welke droom heeft u? 

 

 

  

MMartine Romer en Mirjam Hensgens 
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In	  2015	  werd	  het	  project	  “Niet	  iedereen	  houdt	  van	  Bingo”	  afgerond.	  De	  
ontvangen	  subsidies	  zijn	  besteed	  aan	  de	  betaling	  van	  kunstenaars,	  coaches,	  
materialen,	  communicatie	  en	  locatie.	  Van	  dit	  project	  is	  een	  verslag	  beschikbaar	  
met	  een	  eigen	  begroting.	  
	  
Voor	  een	  nieuw	  project	  Atrium	  en	  het	  verhaal	  van	  Rotterdam	  Centrum	  zijn	  
subsidies	  aangevraagd.	  Er	  zijn	  toezeggingen	  binnen	  van	  Stichting	  RCOAK	  en	  
Stichting	  Van	  Leeuwen	  Van	  Lignac.	  Voor	  dit	  project	  loopt	  nog	  een	  aanvraag	  bij	  
gemeente	  Rotterdam.	  Het	  project	  start	  in	  februari	  2016.	  
	  
De	  uren	  die	  de	  bestuursleden	  voor	  het	  netwerken	  en	  opzetten	  van	  nieuwe	  
projecten	  voor	  de	  stichting	  besteden,	  zijn	  onbetaald.	  In	  totaal	  hebben	  de	  
bestuursleden	  148	  uur	  besteed	  aan	  bestuurszaken,	  communicatie	  en	  netwerk.	  
Aan	  de	  projecten	  hebben	  de	  bestuursleden	  73	  uur	  besteed.	  Voor	  deze	  uren	  
hebben	  de	  bestuursleden	  een	  kleine	  vergoeding	  uit	  de	  projectgelden	  ontvangen.	  
Deze	  bedroeg	  in	  2015	  in	  totaal	  €	  300,	  exclusief	  BTW.	  
	  
	   	  

6.	  FINANCIEN	  
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Balans	  en	  winst/verlies	  rekening	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  2015	  
	  
	  
Kosten	   2015	   2014	   Opbrengsten	   2015	   2014	  
Project	  Niet	  
Iedereen	  houdt	  
van	  Bingo	  

2.836	   181	   Project	  Niet	  
iedereen	  houdt	  
van	  Bingo	  

1.000	   2.300	  

Bestuurskosten	   	  194	   	  	  	  45	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Resultaat	   	   	   	   (2.030)	   2.074	  
	  
	  
Activa	   2015	   2014	   Passiva	   2015	   2014	  
Bank	   	  	  	  	  57	   2.074	   Algemene	  

reservering	  
	  	  	  	  57	   	  

	   	   	   Reservering	  
Project	  Niet	  
iedereen	  houdt	  
van	  Bingo	  

0	   1.574	  

Debiteuren	   0	   1.000	   Crediteuren	   0	   1.500	  
	   	   	   	   	   	  
Totaal	   57	   3.074	   	   57	   3.074	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


