“iets terug doen”: het kan anders
Geplaatst op 25 juli 2022

Deelnemer Iets terug doen was te zien in het TV programma
‘Doe maar duurzaam’. Bekijk in onderstaande video hoe
bewoners en medewerkers daar leven en werken.

Het kan anders
“iets terug doen” is een wooninitiatief voor vooral mensen
met geheugenproblemen. Bewoners en medewerkers
stimuleren elkaar om het beste uit zichzelf te blijven halen en te blijven groeien. Tijd, rust en ruimte zijn
hierbij essentieel.
Tijd en rust om zelf oplossingen te bedenken (en zo de hersens te blijven trainen) voordat alles
overgenomen wordt. Medewerkers en bewoners kennen elkaar goed, weten daardoor precies hoe een
ieder op het juiste moment en op de juiste wijze te triggeren, waardoor een dag meestal soepel, leuk en
zinvol verloopt.
En ruimte om te gaan en staan waar je wilt!

Open deuren, vrijheid is belangrijk
Vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is vanzelfsprekend, ”iets terug doen” bevindt zich aan een drukke
weg, maar dat is geen reden om de vrijheid te beperken, ook al weet men bewust de weg niet meer te
vertellen of te vinden, 70 á 80 jaar training in verkeersveiligheid gaat echt niet zomaar verloren en thuis
komen lukt ook meestal nog wel!
En voor die “weg weten” zijn er tegenwoordig GPS horloges, die krijgen de bewoners bij binnenkomst, mét
uitleg, geeft iedereen, vooral de bewoners zelf, rust. Geen angst meer om te verdwalen!
Maar meestal doet een ieder lekker thuis waar die zin in heeft, met elkaar in de gezamenlijke woonkamer,
in de tuin of in het eigen appartement. Of kuiert wat in de buurt, zo leren wij en de buurt elkaar ook steeds
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beter kennen.
En zo worden ook mensen met geheugenproblemen weer normaal in het straatbeeld, net als vroeger,
horen er ook bij!

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
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