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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.	  	  
In	  2020	  ging	  de	  stichting	  voortvarend	  van	  start	  met	  diverse	  projecten	  die	  in	  2019	  waren	  
voorbereid	  of	  opgestart.	  Ook	  lag	  er	  een	  nieuw	  idee	  in	  de	  la.	  Het	  COVID-‐19	  virus/coronavirus	  
heeft	  echter	  door	  de	  meeste	  projecten	  en	  ideeën	  een	  streep	  gehaald.	  De	  stichting	  werkt	  
met	  de	  kwetsbaarste	  groep	  en	  heeft	  een	  aantal	  projecten	  moeten	  stop	  zetten.	  Een	  aantal	  
andere	  is	  in	  aangepaste	  vorm	  uitgevoerd.	  Het	  aantal	  deelnemers	  is	  daardoor	  heel	  beperkt	  
geweest.	  Wel	  is	  met	  alle	  deelnemers	  van	  de	  projecten	  regelmatig	  contact	  geweest	  door	  een	  
van	  de	  coaches.	  
	  
De	  stichting	  heeft	  drie	  soorten	  projecten	  ontwikkeld.	  	  
	  
	  
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,	  boetseren,	  verhalen	  vertellen,	  koken.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  zijn	  er	  in	  de	  wijk	  
Oude	  Westen	  i.s.m.	  het	  Wijkpastoraat	  Oude	  Westen,	  in	  het	  Nieuwe	  Westen	  i.s.m.	  
welzijnsorganisatie	  Zowel!	  en	  in	  Delfshaven-‐Tussendijken	  i.s.m.	  Stichting	  Schiezicht	  
bijeenkomsten	  georganiseerd.	  
In	  2019	  en	  2020	  is	  deze	  werkwijze	  ook	  in	  andere	  projecten	  verwerkt	  zoals	  in	  “de	  Zomer	  in	  je	  
Bol”	  en	  “Zomerse	  Dromen”	  in	  de	  Oranjehof	  in	  de	  wijk	  Lombardijen.	  	  
	  	  
2 VERTELTHEATER	  /	  MUZIEKTHEATER	  
Na	  drie	  jaar	  Verteltheater:	  “Het	  verhaal	  van	  Rotterdam….”	  werd	  duidelijk	  dat	  muziek	  een	  
belangrijke	  verbinder	  is	  en	  veel	  herinneringen	  en	  verhalen	  oproept.	  	  
Met	  muziektheater	  worden	  door	  middel	  van	  muziek	  maken	  en	  zingen	  herinneringen	  
opgehaald	  en	  verhalen	  verteld.	  Met	  de	  verhalen	  en	  herinneringen	  wordt	  een	  voorstelling	  
gemaakt	  waarin	  de	  liedjes	  en	  muziek	  de	  hoofdrol	  spelen.	  De	  voorstelling	  wordt	  door	  de	  
bewoners	  zelf	  gezongen	  en	  verteld.	  
In	  2016	  was	  er	  een	  verteltheater	  in	  Zorgcentrum	  Atrium	  in	  Rotterdam-‐Centrum,	  in	  2017	  in	  
Zorgcentrum	  Siloam	  in	  Hoogvliet-‐Zalmplaat	  en	  in	  2018	  volgde	  Zorgcentrum	  Oranjehof	  in	  
Lombardijen.	  
In	  2019	  is	  gestart	  met	  de	  oprichting	  van	  een	  muziektheatergroep	  in	  Rotterdam-‐Centrum.	  In	  
het	  najaar	  vonden	  twee	  korte	  optredens	  plaats.	  In	  de	  zomer	  van	  2020	  stond	  de	  eerste	  
muziektheatervoorstelling	  op	  het	  programma.	  
	  
	  
	  
	  
	  

1.	  OPRICHTING	  EN	  DOELSTELLING	  
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3 IN	  GESPREK	  
Gezellige	  bijeenkomsten	  voor	  bewoners	  van	  zorgcentra.	  Met	  het	  360ʹ′	  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.	  
In	  2018	  is	  een	  nieuwe	  vorm	  van	  verhalen	  vertellen	  ontwikkeld	  in	  samenwerking	  met	  
welzijnsorganisatie	  wmo	  radar,	  Bibliotheek	  Rotterdam	  en	  Spirit	  55+	  voor	  wijkbewoners.	  
Hierbij	  vormt	  een	  film	  of	  maatschappelijk	  thema	  de	  rode	  draad	  in	  de	  gesprekken.	  	  
	  

	  
De	  stichting	  heeft	  een	  bestuur	  met	  4	  bestuursleden.	  	  
	  
Het	  bestuur	  bestond	  in	  2020	  uit:	  
Ron	  de	  Klein,	  voorzitter	  	  	  
Ad	  van	  den	  Corput,	  penningmeester	  
Mirjam	  Hensgens	  ,	  secretaris	  
Margreet	  Doe	  	  
	  
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.	  
	  
Er	  zijn	  contacten	  met	  de	  volgende	  organisaties	  en	  er	  worden	  bijeenkomsten	  bezocht	  
georganiseerd	  door	  o.a.	  deze	  organisaties.	  In	  2020	  bleven	  de	  contacten	  gehandhaafd,	  maar	  
werden	  door	  de	  covid-‐19	  pandemie	  na	  half	  maart	  geen	  bijeenkomsten	  meer	  georganiseerd.	  	  
	  

• Coalitie	  Erbij	  Rotterdam	  
• Rotterdam	  wordt	  ouder	  	  
• Delfshaven	  Coöperatie	  bijeenkomsten	  
• Kadefestival	  Delfshaven	  	  
• Schaften	  aan	  de	  Schie	  	  	  
• Broodje	  COID	  	  
• Ontmoeten	  in	  Cool	  	  

	  

2.	  ORGANISATIE	  

3.	  ACTIVITEITEN	  
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Verder	  is	  er	  over	  projecten	  afstemming	  geweest	  met	  Lelie	  Zorggroep	  zorgcentra	  Atrium	  en	  
Oranjehof,	  met	  Spirit	  55+,	  met	  Schiezicht,	  met	  wmo	  radar,	  met	  Bibliotheek	  Rotterdam,	  met	  
de	  Cultuurscouts	  van	  Rotterdam	  Centrum	  en	  Delfshaven	  en	  met	  de	  gebiedsnetwerker	  van	  
IJsselmonde.	  	   	  
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PROJECTEN	  
	  
Dankzij	  landelijke	  initiatieven	  is	  er	  een	  telefonische	  vorm	  van	  In	  Gesprek	  met…..	  
georganiseerd,	  en	  met	  heel	  veel	  beperkingen	  is	  het	  zomer	  project	  in	  de	  Oranjehof	  in	  
september	  doorgegaan.	  Alle	  andere	  activiteiten	  zijn	  tot	  eind	  2020	  on	  hold	  gezet.	  In	  2021	  
wordt	  afhankelijk	  van	  de	  maatregelen	  en	  de	  mogelijkheden	  gekeken	  wanneer	  welk	  
programma	  weer	  kan	  opstarten.	  
	  
Hieronder	  een	  overzicht	  per	  project.	  	  
	  
Seniorensoos	  Delfshaven	  
Januari	  t/m	  maart	  2020	  in	  Schiezicht	  
	  
Sinds	  2016	  organiseert	  de	  stichting	  kunstworkshops	  met	  lokale	  kunstenaars	  in	  Schiezicht.	  De	  
eerste	  twee	  jaar	  werden	  korte	  series	  workshops	  aangeboden.	  Per	  1	  januari	  2018	  biedt	  de	  
stichting,	  dankzij	  ondersteuning	  van	  Gemeente	  Rotterdam	  een	  jaarprogramma	  aan	  met	  
tweewekelijks	  een	  workshop.	  	  
	  
Voor	  de	  workshops	  worden	  lokale	  kunstenaars	  gevraagd.	  Elke	  twee	  weken	  is	  er	  een	  andere	  
workshop.	  
De	  deelnemers	  betalen	  een	  kleine	  bijdrage.	  Iedereen	  is	  welkom.	  
In	  2020	  waren	  er	  in	  totaal	  47	  deelnemers	  bij	  5	  workshops.	  Hiervan	  is	  een	  kleine	  groep	  die	  
regelmatig	  komt.	  Deze	  groep	  is	  inmiddels	  zo	  hecht	  dat	  bij	  ziekte	  of	  andere	  redenen	  men	  
elkaar	  belt	  of	  opzoekt.	  Vanuit	  deze	  vaste	  groep	  zijn	  ook	  nieuwe	  deelnemers	  meegekomen.	  
Daarnaast	  werkt	  de	  publiciteit	  in	  met	  name	  de	  Havenloods	  heel	  goed	  om	  nieuwe	  
deelnemers	  te	  trekken.	  
Er	  waren	  24	  workshopdagen	  gepland,	  waarvan	  van	  een	  deel	  de	  invulling	  bekend	  was.	  Met	  
toestemming	  van	  de	  gemeente,	  is	  besloten	  om	  de	  gemiste	  workshops	  in	  2021	  te	  
organiseren	  zodra	  de	  maatregelen	  het	  toelaten.	  
	  
De	  workshops	  in	  2020	  waren:	  
	  

Datum	   activiteit	   kunstenaar	   deelnemers	  
9	  januari	   Tekenen	  met	  inkt	   Christy	  de	  Witt	   9	  
23	  januari	   Vilten	   Connie	  Toet	   8	  
13	  februari	   Sieraden	  maken	   Ria	  van	  Schelven	   12	  
27	  februari	   Oliepastel	  en	  inkt	   Martine	  Romer	   8	  
12	  maart	   Schilderen	   Ludo	  Roders	   10	  
26	  maart	   Mozaïeken	   Mirjam	  Kroon	   	  
2	  april	   Mozaïeken	   Mirjam	  Kroon	   	  
23	  april	   Papieren	  Bloemen	   Emily	  de	  Bruin	   	  
14	  mei	   Collages	  maken	   Martine	  Romer	   	  
28	  mei	   Schilderen	   Christy	  de	  Witt	   	  
11	  juni	   Vilten	   Connie	  Toet	   	  
25	  juni	   Porselein	  beschilderen	   Dots	  Design	   	  
9	  juli	   Boetseren	   Andre	  Vollering	   	  
23	  juli	   	   	   	  
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13	  augustus	   	   	   	  
27	  augustus	   	   	   	  
10	  september	   	   	   	  
24	  september	   	   	   	  
8	  oktober	   	   	   	  
22	  oktober	   	   	   	  
12	  november	   	   	   	  
26	  november	   	   	   	  
10	  december	   	   	   	  
24	  december	   	   	   	  

	  
	  
In	  Gesprek	  met	  ………	  
	  
Februari	  t/m	  juni	  in	  Bibliotheek	  Rotterdam	  
September	  t/m	  	  december	  in	  Bibliotheek	  Rotterdam	  
	  
Na	  een	  pilot	  in	  2018	  en	  een	  eerste	  serie	  gesprekken	  in	  2019	  in	  de	  Bibliotheek,	  was	  voor	  
2020	  een	  nieuwe	  serie	  gesprekken	  geprogrammeerd	  in	  de	  Bibliotheek.	  Gefinancierd	  door	  
het	  Van	  Leeuwen	  van	  Lignac	  fonds	  en	  Spirit	  55+.	  In	  samenwerking	  met	  WMO	  radar	  en	  
Bibliotheek	  Rotterdam.	  
	  
Doelgroep:	  	  
ouderen	  die	  niet	  slechts	  over	  koetjes	  en	  kalfjes	  willen	  praten,	  maar	  graag	  met	  elkaar	  in	  
gesprek	  gaan	  over	  maatschappelijke	  of	  filosofische	  thema’s.	  
Methode:	  	  
Afwisselend	  de	  ene	  maand	  een	  film	  met	  een	  zodanige	  inhoud	  om	  over	  na	  te	  kunnen	  praten;	  	  
de	  andere	  maand	  een	  gesprek	  over	  een	  thema,	  dat	  ingeleid	  wordt	  door	  een	  creatieve	  
associatie	  oefening.	  5x	  een	  film	  met	  nagesprek	  en	  4x	  gesprek	  met	  inleiding	  
Locatie:	  	  
Centrale	  Bibliotheek	  Rotterdam.	  Bij	  de	  films	  op	  de	  4e	  étage	  in	  de	  filmzaal;	  bij	  de	  
themamiddagen	  in	  een	  zaaltje	  op	  de	  2e	  étage.	  
Data:	  	  
18	  februari	  (thema),	  17	  maart	  (film),	  21	  april	  (thema),	  12	  mei	  (film),	  23	  juni	  (thema).	  De	  
planning	  voor	  najaar	  2020	  zou	  in	  de	  zomer	  worden	  gemaakt.	  
Alleen	  de	  bijeenkomst	  van	  18	  februari	  is	  doorgegaan	  met	  als	  thema	  “Dromen”.	  
Voor	  17	  maart	  stond	  de	  film	  Pane	  e	  Tulipani	  gepland.	  Deze	  heeft	  door	  de	  
overheidsmaatregelen	  geen	  doorgang	  gevonden.	  
Op	  10	  september	  is	  nog	  een	  gesprek	  met	  het	  thema	  “Energie”	  in	  de	  Jacobustuin	  
georganiseerd.	  
Op	  15	  december	  was	  nog	  een	  film	  in	  de	  Bibliotheek	  gepland,	  door	  nieuwe	  maatregelen	  is	  
deze	  afgelast.	  
Door	  wie:	  	  
De	  films	  en	  nagesprekken	  bij	  de	  films	  werden	  begeleid	  door	  Mieke	  Melis	  (wmo	  radar)	  
Martine	  Romer	  (Creatief	  Welzijn	  Senioren)	  in	  2019.	  In	  2020	  zou	  Martine	  Romer	  dit	  alleen	  
doen.	  De	  themamiddagen	  zijn	  begeleid	  door	  Connie	  Toet	  en	  Martine	  Romer	  (beiden	  Creatief	  
Welzijn	  Senioren).	  	  
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Medewerkers	  van	  de	  afdeling	  Ouderen	  in	  de	  Wijk	  gaven	  ook	  ondersteuning	  indien	  nodig	  en	  
regelden	  koffie	  en	  thee	  voor	  de	  middagen.	  
	  
In	  je	  Uppie	  
In	  april	  2020	  is	  vanuit	  Coalitie	  Erbij	  aangesloten	  bij	  het	  landelijke	  initiatief	  “In	  je	  Uppie”.	  Een	  
online	  gesprekstool	  van	  UP	  in	  Nederland.	  Een	  van	  de	  coaches	  van	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  
is	  hierin	  getraind	  en	  met	  financiële	  ondersteuning	  van	  wmo	  radar	  heeft	  zij	  in	  mei	  drie	  online	  
gesprekken	  en	  in	  september	  vijf	  online	  gespreken	  gevoerd	  met	  ouderen	  uit	  Rotterdam.	  
Deelnemers	  van	  “	  In	  gesprek	  met…”	  en	  de	  Seniorensoos	  waren	  uitgenodigd	  om	  mee	  te	  
doen.	  
Onderwerpen	  waren:	  Vriendschap,	  Thuis,	  Tijd,	  Verlangen,	  Ouder	  worden,	  Troost,	  Opnieuw	  
Beginnen	  en	  Moed.	  Deze	  gesprekken	  leverden	  vaak	  ontroerende	  en	  bijzondere	  verhalen	  op.	  	  
	  
Aantal	  deelnemers:	  	  
De	  opkomst	  was	  dit	  jaar	  door	  de	  maatregelen	  en	  andere	  manier	  van	  werken	  laag.	  In	  februari	  
waren	  er	  10	  deelnemers.	  De	  online	  gesprekken	  hadden	  tussen	  de	  3	  en	  5	  deelnemers.	  
	  

	   	  



	  

Jaarverslag	  2020	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren.	   8	  

	  
Muziektheater	  
De	  Silver	  Sound	  Singers	  
Januari	  t/m	  maart	  2020	  
	  
Met	  een	  cultuursubsidie	  van	  de	  Gemeente	  Rotterdam,	  in	  overleg	  met	  en	  via	  de	  cultuurscout	  
van	  Rotterdam	  Centrum	  is	  in	  juni	  2019	  gestart	  met	  Muziektheater	  in	  een	  aparte	  
activiteitenruimte	  van	  zorgcentrum	  Atrium.	  Tussen	  juni	  en	  november	  2019	  is	  daarmee	  eens	  
in	  de	  twee	  weken	  een	  middag	  georganiseerd,	  waarbij	  zowel	  ouderen	  uit	  het	  zorgcentrum	  
deelnamen	  als	  ouderen	  uit	  de	  wijk.	  Ook	  heeft	  de	  groep	  –	  met	  een	  kleine	  bijdrage	  van	  andere	  
organisaties	  –	  twee	  keer	  opgetreden,	  eenmaal	  op	  het	  Schouwburgplein	  en	  eenmaal	  in	  
zorgcentrum	  Atrium.	  	  
	  
Begin	  2020	  is	  met	  de	  groep	  die	  in	  2019	  is	  ontstaan	  gestart	  met	  het	  maken	  van	  een	  
muziektheatervoorstelling.	  Twee	  keer	  per	  maand	  kwamen	  ze	  bij	  elkaar.	  Er	  werd	  gestart	  met	  
een	  nieuw	  muziekprogramma	  in	  te	  studeren	  met	  theatrale	  teksten	  ertussendoor	  met	  als	  
doel	  eind	  juni	  op	  te	  treden	  in	  de	  hal	  van	  de	  Schouwburg	  (Theater	  Rotterdam)	  en	  in	  de	  zomer	  
in	  zorgcentrum	  Atrium.	  Met	  Theater	  Rotterdam	  was	  al	  een	  datum	  bepaald	  (30	  juni).	  	  
In	  wisselende	  samenstelling	  ontstond	  er	  een	  hechte	  groep	  van	  tussen	  de	  15	  en	  20	  
deelnemers,	  waarvan	  een	  kwart	  uit	  zorgcentrum	  Atrium,	  en	  driekwart	  vanuit	  de	  wijk.	  Een	  
kwart	  van	  de	  deelnemers	  was	  ook	  van	  Surinaamse	  afkomst.	  De	  leeftijden	  varieerden	  van	  
tweede	  helft	  van	  de	  zestig	  tot	  tweede	  helft	  tachtig	  jaar.	  
De	  groep	  kwam	  bij	  elkaar	  op	  6	  en	  20	  januari,	  3	  en	  17	  februari	  en	  2	  maart.	  En	  toen	  kwam	  de	  
corona	  lockdown.	  	  
De	  teleurstelling	  was	  enorm.	  De	  deelnemers	  keken	  er	  zeer	  naar	  uit	  om	  plezier	  te	  maken	  en	  
te	  zingen	  met	  elkaar.	  	  
	  
Met	  Theater	  Rotterdam	  is	  nog	  een	  tijdlang	  contact	  geweest	  om	  te	  kijken	  of	  de	  voorstelling	  
uitgesteld	  kon	  worden	  naar	  september.	  De	  grote	  impact	  van	  het	  virus	  op	  de	  
verzorgingscentra	  zorgde	  er	  echter	  voor	  dat	  repeteren	  niet	  meer	  mogelijk	  was	  in	  Atrium	  en	  
dat	  veel	  deelnemers	  niet	  meer	  durfden.	  
	  
In	  juli	  vroeg	  de	  activiteitenbegeleidster	  van	  zorgcentrum	  Atrium	  of	  het	  toch	  mogelijk	  was	  om	  
“op	  te	  treden”,	  zodat	  de	  bewoners	  van	  het	  zorgcentrum	  weer	  eens	  een	  gezellige	  middag	  
hadden.	  Onder	  de	  volgende	  voorwaarden	  zijn	  er	  vervolgens	  twee	  middagen	  georganiseerd:	  
uitsluitend	  de	  drie	  begeleiders	  van	  de	  groep:	  Martine	  Romer,	  Mareike	  Ziegler	  en	  Connie	  
Toet	  en	  de	  drie	  bewoners	  van	  zorgcentrum	  Atrium	  konden	  meedoen.	  Er	  mochten	  geen	  
wijkbewoners	  naar	  binnen.	  Op	  1,5	  meter	  van	  elkaar,	  bij	  open	  deuren	  in	  het	  Trefpunt	  en	  met	  
plantenbakken	  er	  voor,	  waar	  de	  bewoners	  van	  het	  zorgcentrum	  achter	  moesten	  blijven	  
zitten.	  	  
Zo	  zijn	  er	  op	  28	  juli	  en	  4	  augustus	  twee	  vrolijke	  middagen	  georganiseerd,	  waarbij	  de	  zeer	  
uitgedunde	  groep	  met	  een	  combinatie	  van	  het	  programma	  van	  2019	  en	  van	  2020	  een	  soort	  
gecombineerde	  repetitie	  /	  voorstelling	  heeft	  verwezenlijkt.	  
Omdat	  het	  gezien	  de	  huidige	  situatie	  onmogelijk	  is	  om	  met	  de	  groep	  bij	  elkaar	  te	  komen	  en	  
te	  zingen	  in	  een	  binnenruimte,	  is	  het	  project	  in	  september	  2020	  afgesloten.	  	  
We	  hopen	  in	  de	  toekomst	  dit	  project	  weer	  nieuw	  leven	  in	  te	  kunnen	  blazen,	  maar	  kunnen	  
momenteel	  alleen	  afwachten	  of	  dit	  weer	  mogelijk	  is.	  
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De	  Silver	  Sound	  Singers	  in	  Atrium	  november	  2019	  
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Zomerse	  Dromen	  
Oranjehof	  
	  
In	  het	  kader	  van	  het	  initiatief	  “impuls	  vakantie	  activiteiten	  voor	  ouderen”	  van	  het	  
Oranjefonds	  is	  een	  zomerprogramma	  georganiseerd	  in	  Rotterdam	  Lombardijen	  	  
Het	  project	  “Zomerse	  dromen”	  besloeg	  7	  creatieve	  workshops	  voor	  ouderen	  op	  locatie	  de	  
Oranjerie	  in	  Rotterdam	  Lombardijen.	  De	  Oranjehof	  is	  een	  verpleeghuis	  gespecialiseerd	  in	  
dementiezorg	  en	  kleinschalige	  verpleegzorg.	  De	  Oranjerie	  wordt	  gedeeld	  met	  de	  Lombarde,	  
een	  appartementencomplex	  voor	  55	  plussers	  en	  wonen	  met	  zorg.	  
De	  creatief	  coaches	  Martine	  Romer	  en	  Connie	  Toet	  verzorgden	  de	  middagen.	  
	  
Er	  werd	  toestemming	  gegeven	  om	  te	  starten	  op	  19	  augustus,	  zodat	  toch	  nog	  in	  augustus	  en	  
september	  het	  hele	  programma	  aangeboden	  kon	  worden:	  op	  19	  en	  26	  augustus,	  2,9,16,23	  
en	  30	  september	  2020	  zijn	  de	  workshops	  georganiseerd.	  Dit	  laatste	  was	  een	  klein	  wonder,	  
want	  in	  dezelfde	  week	  dat	  begonnen	  werd	  met	  de	  workshops,	  werden	  corona	  besmettingen	  
geconstateerd	  in	  het	  verpleeghuis.	  	  
Er	  mochten	  geen	  bewoners	  van	  het	  verpleeghuis	  en	  hun	  vrijwilligers	  meedoen.	  Ook	  
bewoners	  uit	  de	  wijk	  waren	  niet	  welkom.	  Wel	  kregen	  de	  bewoners	  van	  de	  55+	  
appartementen	  De	  Lombarde	  alsmede	  de	  bezoekers	  van	  de	  dagbesteding	  en	  hun	  
vrijwilligers	  de	  gelegenheid	  om	  mee	  te	  doen.	  Daarbij	  moesten	  beide	  groepen	  gescheiden	  
worden.	  Daarnaast	  werd	  afstand	  gehouden	  (1,5	  meter),	  iedereen	  aan	  een	  apart	  tafeltje,	  
tenzij	  het	  een	  echtpaar	  was.	  Bewoners	  van	  de	  dagbesteding	  en	  hun	  vrijwilligers	  mochten	  
wel	  samen	  aan	  een	  tafel.	  (de	  vrijwilliger	  had	  altijd	  een	  mondkapje	  op).	  
	  
19	  augustus	  	  	  	  –	  	  	  	  Collages	  maken	  
26	  augustus	  	  	  	  –	  	  	  	  	  Een	  schilderij	  maken	  met	  acrylverf	  en	  dat	  beplakken	  met	  knopen	  
2	  september	  	  	  –	  	  	  	  Mandala’s	  tekenen	  
9	  september	  	  	  –	  	  	  	  Zijdevloei	  en	  tekenen	  
16	  september	  –	  	  	  Vriendschapscollage	  /	  boekje	  maken	  
23	  september	  –	  	  	  Schelpen	  beschilderen	  
30	  september	  –	  	  	  Herfststukjes	  maken	  
	  
Gemiddeld	  waren	  er	  8-‐10	  deelnemers	  tussen	  70	  en	  85	  jaar	  per	  bijeenkomst.	  De	  deelnemers	  
kwamen	  uit	  De	  Lombarde	  en	  vanuit	  de	  dagbesteding.	  Deelnemers	  vanuit	  de	  dagbesteding	  
werden	  begeleid	  door	  vrijwilligers.	  
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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	  Oranjehof,	  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	  in	  De	  Havenloods	  en	  in	  de	  Stadsruit.	  
De	  stichting	  is	  vermeld	  in	  Gebiedsgids	  Centrum	  en	  Gebiedsgids	  Delfshaven	  en	  in	  de	  
activiteitenkalender	  van	  Bibliotheek	  Rotterdam.	  
	  

	  
	  
	  
Vanaf	  half	  maart	  is	  over	  eventuele	  activiteiten	  en	  mogelijkheden	  alleen	  nog	  direct	  met	  
bestaande	  deelnemers	  gecommuniceerd	  via	  e-‐mail	  en	  telefoon	  of	  via	  aankondiging	  op	  de	  
betreffende	  locatie	  via	  medewerker.	  Er	  is	  bewust	  geen	  promotie	  meer	  gedaan	  via	  
mediakanalen,	  aangezien	  het	  aantal	  deelnemers	  maar	  beperkt	  mocht	  zijn	  en	  de	  bestaande	  
deelnemers	  de	  eerste	  kans	  werd	  geboden.	  
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De	  stichting	  ontvangt	  geen	  structurele	  inkomsten	  en	  heeft	  geen	  medewerkers	  in	  dienst.	  Per	  
project	  wordt	  financiering	  aangevraagd.	  In	  2020	  is	  voor	  meerdere	  projecten	  financiering	  
ontvangen.	  	  
Per	  uitgevoerd	  project	  is	  een	  inhoudelijk	  en	  financieel	  verslag	  verkrijgbaar.	  
	  
Door	  de	  overheidsmaatregelen	  vanwege	  COVID-‐19	  is	  een	  aantal	  projecten	  stilgelegd.	  In	  
overleg	  met	  de	  financiers	  is	  de	  toegezegde	  subsidie	  doorgeschoven	  naar	  2021.	  Voor	  de	  
Seniorensoos	  ontving	  de	  stichting	  €10.000.	  Voor	  de	  19	  workshops	  die	  nog	  niet	  zijn	  
uitgevoerd	  is	  nog	  €	  7.330	  doorgeschoven	  naar	  2021.	  
Voor	  In	  Gesprek	  met…	  was	  door	  Van	  Leeuwen	  Van	  Lignac	  €1.000	  toegezegd.	  Dit	  bedrag	  is	  
nog	  niet	  uitbetaald.	  Het	  fonds	  is	  akkoord	  dat	  dit	  project	  in	  2021	  alsnog	  uitgevoerd	  wordt	  en	  
stelt	  het	  bedrag	  een	  jaar	  langer	  ter	  beschikking.	  De	  kosten	  van	  dit	  project	  in	  2020	  zijn	  door	  
de	  deelnemers,	  wmo	  radar	  en	  Spirit	  55+	  gefinancierd.	  
	  
Voor	  algemene	  organisatie	  projecten,	  bestuurszaken,	  administratie,	  communicatie	  en	  
netwerk	  heeft	  de	  stichting	  een	  aantal	  vrijwilligers	  aan	  zich	  gebonden.	  Zij	  besteedden	  in	  2020	  
ruim	  180	  uur	  aan	  deze	  werkzaamheden.	  Door	  de	  coronacrisis	  heeft	  de	  stichting	  minimaal	  
gefunctioneerd	  in	  een	  groot	  deel	  van	  het	  jaar.	  Er	  is	  vooral	  aandacht	  geweest	  voor	  contact	  
onderhouden	  met	  deelnemers	  en	  onderzoeken	  welke	  activiteiten	  wel	  doorgang	  konden	  
vinden.	  
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	  2020	  
	  
Kosten	   2020	   2019	   2018	   Opbrengsten	   2020	   2019	   2018	  
Project	  
Delfshaven	  

2.838	   10.475	   8.094	   Project	  
Delfshaven	  

10.273	   11.577	   10.522	  

Workshops	  
Kom	  Erbij	  

0	   0	   250	   Workshops	  
Kom	  Erbij	  

0	   0	   250	  

Muziektheat
er	  

1.658	   2.265	   	   Muziektheat
er	  

1.658	   2.275	   	  

Project	  Cool	  
in	  Beeld	  

0	   0	   8	   Project	  Cool	  
in	  Beeld	  

0	   0	   0	  

Oranjehof	   2.448	   2.439	   4.482	   Oranjehof	   2.500	   2.440	   9.000	  
In	  gesprek	   1.119	   1.513	   1.053	   In	  gesprek	   1.190	   1.500	   1.150	  
bestuurskost
en	  

367	   617	   419	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Resultaat	   	   	   	   	   7.191	   483	   6.616	  
	  
Activa	   2020	   2019	   2018	   Passiva	   2020	   2019	   2018	  
Bank	   1.021	   305	   3.377	   Algemene	  

reservering	  
2.515	   2.135	   302	  

Spaarrekeni
ng	  

9.000	   3.500	   4.000	   Reservering	  
Delfshaven	  

7.435	   1.102	   2028	  

	   	   	   	   Reservering	  
Oranjehof	  

0	   0	   2310	  

	   	   	   	   Reservering	  In	  
gesprek	  

71	   0	   0	  

	   	   	   	   Muziektheate
r	  

0	   10	   	  

Debiteuren	   0	   0	   0	   Crediteuren	   0	   558	   2737	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Totaal	   10.021	   3.805	   7.377	   	   10.021	   3.805	   7.377	  
	  
	  
	  

	  
Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  
Van	  Oldenbarneveltplaats	  376	  
3012	  AN	  Rotterdam	  
creatiefwelzijnsenioren@gmail.com	  
creatiefwelzijnsenioren.wordpress.com	  

6.	  contactgegevens	  


