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En toen was het zomer......
Wat zijn we blij dat we letterlijk en
figuurlijk weer meer naar buiten
kunnen en mogen. Neemt niet
weg dat we de gezondheid van de
deelnemers, werknemers en vrijwilligers nog steeds hoog in het
vaandel hebben staan. De maatregelen omtrent hygiëne en de
afstandsregel houden we daarom
in stand.

Met trots kunnen we mededelen
dat een positief bevonden ISOaudit weer heeft geleid tot een
verlenging van ons ISO 9001:2015
certificaat; een wereldwijd erkende norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Bijkomend
voordeel van deze certificering is
dat wij hiermee garanderen aan
de juiste wet- en regelgeving te
voldoen.

Alleen samen krijgen we Corona
onder controle! Het gehele team
heeft hun mouw inmiddels
opgestroopt en is gevaccineerd.
Voor Niek ook reden om mee te
werken aan de campagne ‘Ik
stroop mijn mouw op” van
gemeente de Bilt.

Wat we de afgelopen periode nog
meer hebben gerealiseerd,
beleefd en hebben gedaan leest u
in deze nieuwsbrief. We wensen u
veel leesplezier en een heerljke
en onvergetelijke zomer toe.

Niek & Sabine Visscher
In een ontspannen sfeer
voerde wethouder Van Ooijen
ook spontane en leuke
gesprekken met deelnemers
en vrijwilligers.

WETHOUDER OP BEZOEK
Maandag 7 juni hadden we, op
onze locatie Johanna Hoeve, een
fijne ontmoeting met wethouder
Maarten van Ooijen (gemeente
Utrecht). De wethouder kwam
naar onze locatie voor een
nadere kennismaking / rondleiding en om onze toekomstplannen voor de Johanna Hoeve
ter plekke te vernemen.

Jo & Hanna hebben recent ook hun
intrek genomen op de Johanna
Hoeve. Hun voornaamste taak:
knuffelen met de deelnemers en
muizen vangen op het erf.

WERKEN & LEREN
Onze collega Marjan Buimer
werkt als vrijwilliger op locatie
Linquenda Hoeve. “Je bent nooit
te oud om te leren.” Marjan gaat
binnenkort starten met een
BBL-opleiding; een beroepsbegeleidende leerweg. Wie kiest
voor de BBL, heeft of zoekt een
baan bij een erkend leerbedrijf
en gaat een dag of twee losse
dagdelen voor theorie naar
school.

UITBREIDING
Op de Johanna Hoeve in Utrecht.
hebben het team en de deelnemers inmiddels hun draai
gevonden en voelen zich hier al
helemaal thuis.
Vanwege de grote vraag naar
dagbesteding hebben we
besloten een extra ruimte te
creëren voor een tweede groep
deelnemers. De werkzaamheden
hiervoor zijn inmiddels gestart.

Onvergetelijk Leven is een
erkend leerbedrijf. Marjan start
de opleiding Maatschappelijke
zorg, Persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen en blijft
daarnaast als vrijwilliger op de
Linquenda Hoeve werken.
Marjan: “Mijn motto is altijd, met
je gezicht naar de zon valt de
schaduw achter je.
Na een lange carrière in de
financiële branche werd het in
januari jl. tijd om het roer om te
gooien en mijn hart te volgen. Dit
resulteerde in vrijwilligerswerk
bij Onvergetelijk Leven. Nu, een
half jaar later, krijg ik de mooie
kans om als BBL’er aan de slag
te gaan bij dit fantastische
bedrijf en mijn ingezette koers
te volgen.
Ik heb er ontzettend veel zin in.”

SAMENWERKING
Wat een mooie samenwerking
tussen een deelnemer en een
vrijwiliger en wat een prachtig
eindresultaat op de locatie
Voldoening in Kamerik. De twee
heren bouwden samen en
eigenhandig een heerlijk overdekt
terras waar bij mooi en minder
mooi weer van het buitenleven
genoten kan worden. Een aantal
andere deelnemers zorgden voor
de styling en maakten creatieve
woonaccessoires. Het eindresultaat mag er zijn!

Onvergetelijke uitstapjes naar ons buitenverblijf in
Loosdrecht inclusief heerlijke vaartochtjes.

WEET U DIT?
Onvergetelijk Leven werkt met
een totaalconcept. Wij brengen
eerst in kaart waar een deelnemer thuis tegenaan loopt.
Vervolgens stellen we samen
met de mantelzorger en de POH
(praktijkondersteuner huisarts)
óf de casemanager dementie
een persoonlijk zorgplan op. Dit
doen we op basis van de
volgende vijf domeinen:

WIJ ZOEKEN
VRIJWILLIGERS.
IETS VOOR U?
Z.O.Z.

1) Sociale/Zelfredzaamheid; het
kunnen doen van dagelijkse
handelingen.

4) Stemming, zelfbeeld en
zelfvertrouwen; het
vasthouden van positieve zin.

2) Bewegen en verplaatsen; het
zelfstandig voldoende veilig
bewegen.

5) Geheugen en oriëntatie;
zorgen voor vaardigheden om
het geheugen te prikkelen.

3) Contact en sociaal netwerk;
het voldoende aangaan en
behouden van contacten.

Onvergetelijk Leven biedt
dagbesteding met meer dan
alleen zorg!

EINDELIJK WEER NAAR HET TUINCENTRUM
Een van de favoriete uitstapjes
van de deelnemers van de
Hooikamer is een bezoek aan het
tuincentrum. Wat hebben ze het
gemist de afgelopen maanden en
wat was het weer fijn en ver-

trouwd om met elkaar tussen de
planten, kruiden en tuinartikelen
te slenteren en keuzes te maken
welke plant(en) en/of artikelen er
leuk of nodig zijn voor op de
dagbestedingslocatie.

NIEUW HOTEL

JONG EN OUD
Op locatie Allertijden hebben de
deelnemers met elkaar een hotel
gebouwd; een insectenhotel
welteverstaan. Het 5-sterrenhotel
is gemaakt van natuurlijke
materialen en biedt diverse
insecten een comfortabele kamer
bij het nestelen.
Wij vertrouwen er op dat veel
‘gasten’ de weg naar dit hotel
zullen vinden en dat de deelnemers en de insecten er veel
plezier aan zullen beleven.

De peutertjes van peuteropvang
de Polderpeuters op locatie
Allertijden helpen maar wat
graag mee als de plantenbakken
water moeten krijgen. Heerlijk
spetteren en spatteren op een
zomerse dag is keer op keer een
onvergetelijk momentje voor
jong en oud. De samenwerking
tussen Polderpeuters en onze
dagbesteding is een mooi voorbeeld van sociale interactie
tussen verschillende generaties.

WAT ETEN WE VANDAAG?

eten we met elkaar buiten en
steken we regelmatig de BBQ
aan. Geuren en smaken prikkelen niet alleen de zintuigen,
ze kunnen ook wonderen doen
voor het geheugen. De geur van
houtskool en de smaak van
geroosterd vlees roept bij menig
deelnemer een positieve associatie of fijne herinnering op.

Wij hechten veel waarde aan
gezelligheid, geborgenheid en
huiselijke sfeer alsmede aan
structuur en een verantwoorde
maaltijd. Dagelijks serveren wij,
op een vast tijdstip, een mede
door vrijwilligers bereide warme
maaltijd inclusief een voor- en
nagerecht. Deelnemers worden

zoveel mogelijk bij de voorbereidingen van een maaltijd
betrokken. Bij zomers weer

VRIJWILLIGERS
Op alle locaties werken wij veel
samen met vrijwilligers. Zij ondersteunen onze professionele
medewerkers op divers gebied en
spelen een belangrijke rol in het
dagelijks programma. Vrijwilligerswerk bij Onvergetelijk Leven is heel
divers. Van rijden naar en van onze
dagbesteding, een spelletje doen of
bloemstukjes maken tot het
verzorgen van de maaltijd of samen
met een deelnemer een ritje op de
duofiets maken. Ook voor het
begeleiden van onze deelnemers
tijdens uitstapjes doen we graag
een beroep op vrijwilligers. Kookt u
graag voor grotere groepen? Wilt u
vrijwilliger bij Onvergetelijk Leven
worden?
Neem contact op met Sabine
Visscher (06 41522155) of stuur een
e-mail naar
info@onvergetelijkleven.nl.

NIEUW LID RAAD VAN
TOEZICHT
Onze Raad van
Toezicht
bestaat uit 3
leden die elk
op verschillend vakgebied een
succesvolle
staat van
dienst heeft. Naast een toezichthoudende rol staat de Raad van
Toezicht de directie ook met
advies terzijde.
Teamlid Afke Schaart is vanwege
haar werkzaamheden verhuisd
naar het buitenland en heeft om
die reden haar functie vacant
gesteld. In Kees Dorrestijn
hebben we inmiddels een goede
vervanger gevonden. Kees
Dorrestijn woont in Westbroek en
heeft een achtergrond in
Business Administration.
“Als bedrijfskundige help en
denk ik graag mee hoe bedrijven
zich verder kunnen ontwikkelen,
professionaliseren en groeien.
Als persoon draag ik graag mijn
steentje bij aan maatschappelijk
relevante vraagstukken.
Onvergetelijk Leven is voor mij
het toonbeeld van een sociale
onderneming dat primair en
expliciet een maatschappelijk
doel nastreeft en op succesvolle
wijze een invulling geeft aan een
(toenemende en prangende)
zorgvraag. Ik vind het een eer
dat ik, als lid van de Raad van
Toezicht, Onvergetelijk Leven
mag en kan begeleiden in haar
verdere groei."
Kees Dorrestijn

Voor informatie:
Onvergetelijk Leven BV
Tolakkerweg 86
3739 JR HOLLANDSCHE RADING
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