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We kijken terug op een prachtige 1e 
dag van de Mantelzorger. Zaterdag 1 
oktober ontvingen we ruim 60 
mantelzorgers op onze locatie in 
Loosdrecht voor een inspirerende 
en gezellige bijeenkomst waar de 
mantelzorger en haar/zijn zorg 
centraal stond.
Marja Janse, specialist ouderen-
geneeskunde Hilverzorg en Albert 
Schuurmans, Case-manager 
Dementie van gemeente Vleuten/
de Meern vertelden de aanwezige 
mantelzorgers waarom hun eigen 
gezondheid zo belangrijk is en wat 
zij hier aan kunnen doen. Tijdens 
een  informele lunch deelden de 
aanwezigen onderling veel 
ervaringen en tips uit.  Een foto-
impressie van deze dag vindt u op 
de volgende pagina. 

Ondanks dat het kouder en natter 
wordt, trekken we er regelmatig 
met onze deelnemers op uit. Via 
onze facebookpagina proberen we 
u zoveel mogelijk mee te laten 
genieten van deze uitstapjes. 

Sinds kort kunnen we ook fietsen. 
In de 1e nieuwsbrief deden we een 

oproep en we kregen een aantal 
reacties met als gevolg dat we 
sinds kort beschikken over een 
duofiets. We zijn hier niet alleen 
blij mee maar ook trots dat we 
spontaan een aantal reacties 
kregen en mensen ons wilden 
steunen.
 
Waar we ook trots op zijn, is dat we 
voor steeds meer gemeenten een 
erkend zorgpartner zijn. Onze visie 
en onze methodiek kunnen we 
hierdoor steeds verder uitdragen. 
Onze dagbesteding is er op gericht 
om middels passende activiteiten 
en persoonlijke aandacht zinvol 
bezig te blijven, geestelijk en 
sociaal actief te blijven en voor 
meer structuur in het dagelijkse 
leven te zorgen. Heeft u nog tips  
of bent u het ergens niet mee 
eens? Laat het ons weten. Samen 
met u willen we voor steeds meer 
maatwerk en kwaliteit gaan! Helpt 
u mee?

Vriendelijke groet,

NIEUW: CLIENTENRAAD 

De cliëntenraad gaat ons adviseren 
over allerlei zaken die met dag-
besteding te maken hebben; 
uiteenlopend van de kwaliteit van 
onze dagelijkse dienstverlening tot 
zaken als privacy, veiligheid en 
activiteiten. Verder adviseert de 

cliëntenraad de directie over het 
gevoerde en te voeren beleid.  
In de cliëntenraad nemen Nel 
Bredewoud, Ali Kooij en Jacqueline 
Brom-Stikvoort plaats. 
De cliëntenraad komt minimaal 2x 
per jaar bijeen.  Binnenkort maken 
we met elkaar kennis tijdens een 
diner.  

Niek  & Sabine
   Visscher

+NIEUWSBRIEF 3, NOVEMBER 2016 

UITBREIDING WERK-
GEBIED

Recent hebben wij de aanbe-
steding gegund gekregen door de 
gemeente regio Gooi & Vecht-
streek. Dit is een aanzienlijke 
uitbreiding van ons werkgebied. 
We zijn er trots op dat de 
inwoners in deze regio in ieder 
geval tot en met 2018 ook 
gebruik kunnen maken van onze 
dagbesteding. 

MEEIGROEIEN - in 
september ondertekenden wij 
het contract met regio Utrecht 
West. Dit betekent dat we in 
ieder geval tot en met 2018 
partner zijn en mogen mee-
groeien in de zorgboom van de 
samenwerkende gemeenten in 
Utrecht West.  



SAMEN WERKEN IN DE 
SCHOOLMOESTUIN
Regelmatig op woensdagmorgen 
gaat een groep deelnemers van ‘t 
Scheepsruim in Loosdrecht naar 
de schoolmoestuin van 
basisschool De Bosbergschool in 
Hollandsche Rading om hand en 
spandiensten te verrichten.

Een initiatief dat ook door de 
Bosbergschool als bijzonder leuk 
en nuttig wordt ervaren. De 
deelnemers uit Loosdrecht werken 
samen met de kinderen in de 
moestuin. 

“Als school willen we midden in de 
maatschappij staan. Door middel 
van deze samenwerking is er een 
win-win situatie. Oud en jong leren 
van elkaar. En... groeten doet 
ontmoeten!” aldus de directeur 
van de basisschool Ronald de 
Moor.

‘Goed voor jezelf zorgen, dat 
is voor iedereen belangrijk 
maar voor mantelzorgers 
nog meer! Een veel 
terugkerende vraag was  
hoe houd ik het vol als 
mantelzorger. 
Hoe houd ik mijn partner 
actief wanneer hij/zij niets 
meer wil. Ik wil graag meer 
begrip krijgen voor de 
situatie waar hij/zij zich 
bevindt maar hoe doe ik 
dat? Ook werden er veel 
vragen over onrust, 
wantrouwen en nachtelijk 
dwalen gesteld. 

DAG VAN DE MANTELZORGER IN BEELD

Zaterdag 1 oktober jl.

Deelnemers van alle 
vestigingen bakten 
speciaal voor deze 
dag appeltaarten.

HEEFT U TUINMEUBILAIR DAT OPGEKNAPT MOET WORDEN?                                                        
In de koude wintermaanden is dit voor veel van onze deelnemers een leuke activiteit. Lekker en gezellig bezig zijn  
in de schuur of werkplaats met de houtkachel aan en een kop thee of soep tussendoor.  Neemt u contact met 
ons op als we uw tuinmeubilair ook een opknapbeurt kunnen geven. Materiaal voor onderhoud dient u zelf te 
bekostigen en te regelen. Wij zorgen er voor dat u in het voorjaar er weer netjes bijzit. Indien u interesse heeft 
kunt een e-mail sturen naar info@onvergetelijkleven.nl o.v.v. tuinmeubilair.
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SIDE-BY-SIDE OP DE DUOFIETS 
In onze 1e nieuwsbrief lieten we weten 
dat een duofiets hoog op ons wensen-
lijstje stond en vroegen we wie ons kon 
en wilde helpen om deze wens te laten 
uitkomen. Nu, een paar maanden later, 
hebben we een eigen duofiets dankzij 
gulle giften van Stichting vrienden van 
Welzijn en zorg Midden Nederland en 
stichting aanvullende gezondheidzorg 
voor de plaats Woerden. Klasse!!

EVEN VOORSTELLEN
Weet u nog? In de vorige nieuwsbrief 
schreven we over Mark die ons na 2,5 
jaar trouwe dienst ging verlaten om in 
Azië nieuwe uitdagingen aan te gaan. 
Inmiddels hebben we een fijne, nieuwe 
en betrokken collega die de plek van 
Mark bij Allertijden opvult. Haar naam is 
Gerda Sengers. 

Gerda  heeft jarenlang gewerkt bij 
Careyn Dagverzorging en beschikt 
zodoende over ruimschootse 
werkervaring. 
Ook Petra en Joy zijn recent bij ons 
begonnen. Beiden zijn BBL’ers. BBL 
staat voor Beroeps Begeleidende 
Leerweg; Onvergetelijk Leven is een 
erkend leerbedrijf. Dit betekent dat 
MBO-leerlingen bij ons kennis maken 
met de praktjk en leren wat er van ze 
verwacht wordt. 

ZINGT U GRAAG?
Bij Onvergetelijk Leven bieden wij 
belevingsgerichte zorg. Dit is zorg 
die recht doet aan iemands 
persoonlijkheid en rekening houdt 
met zijn/haar beleving van de 
situatie. Mensen met dementie 
verliezen veel, maar uit onderzoek 
blijkt dat het muzikale geheugen tot 
het laatste moment aanwezig blijft. 
Muziek blijkt een hele positieve 
uitwerking te hebben op mensen 
met dementie, in welk stadium dan 
ook. Het beïnvloedt de stemming 
zeer positief en is een manier om 
contact te maken. Muziek-
activiteiten zitten standaard in ons 
activiteitenprogramma.

Kunt u een beetje zingen of be-
speelt u een instrument en vindt u 
het leuk om een keer te zingen en/
of muziek te maken met onze 
deelnemers? Of kent u iemand die 
dit leuk zal vinden.
Met de donkere dagen en feest-
dagen voor deur zetten we graag de 
deur voor muzikale vrijwilligers 
open.  Is muziek niet aan u besteed 
maar vindt u het leuk om bijv. te 
bloemschikken? Leest u dan zeker 
het artikel op de achterzijde. 
Wellicht spreekt dit u meer aan.

Sinds een paar weken is 
Onvergetelijk Leven ook te 
vinden op LinkedIn. LinkedIn 
is een online sociaal netwerk 
voor vakmensen. 

Via onze bedrijfspagina 
kunnen we volgers 
beroepsmatig en bedrijfs-
technisch informeren over 
actuele zaken, vacatures, 
(nieuwe) mensen, en 
diensten.

TIP: Op een aantrekkelijke manier meer kennis krijgen over dementie e/o meer begrip voor de situatie waarin een 
persoon met dementie zich bevindt? Kijkt u eens op www.dementiegame.nl

KERSTACTIVITEITEN
De donkere dagen komen er aan. 
Dat betekent veel activiteiten en 
gezelligheid op de locaties. Noteert 
u alvast in de agenda dat er op 23 
december op alle locaties een 
kerstmenu voor de deelnemers 

wordt geserveerd. We gaan in de 
week voor kerst ook allerlei
kerstactiviteiten voor
onze deelnemers 
plannen. We 
kijken er 
naar uit!

ONVERGETELIJK 
LEVEN HEEFT PER 
JANUARI 2017 WLZ-
ERKENNING 
Met een Wlz-indicatie krijgt 
iemand in een zorginstelling 
alle begeleiding en zorg die hij 
nodig heeft. Zorginstellingen 
hebben een toelating nodig 
wanneer zij zorg willen 
aanbieden die op grond van 
Wet langdurige zorg (Wlz) voor 
vergoeding in aanmerking 
komt. 
Met ingang van januari 2017 is 
Onvergetelijk Leven een 
erkend Wlz-zorgaanbieder en 
mogen we specifieke zorg 
bieden.

http://www.dementiegame.nl
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VRIJWILLIGERS - Ook Onvergetelijk Leven kan niet zonder 
vrijwilligers. Zangers, schakers, bloemschikkers, wandelaars, duo-
fietsers, koks.....met elke hulp zijn we blij. U bepaalt wanneer het u 
uitkomt. Het enige dat we van u vragen is positieve inzet, geduld en 
begrip voor de situatie van onze deelnemers. Bent u graag bezig? Bent u 
wel sociaal ingesteld maar weet u niet of het iets voor u is? Probeert u 
het gewoon eens. Tijd en locatie bepalen we dan in overleg. Belt u ons op 
0348 342123 dan bespreken we de mogelijkheden.

Onvergetelijk Leven BV
Utrechtseweg 273
1213 TR  HILVERSUM
0348 34 21 23
info@onvergetelijkleven.nl
www.onvergetelijkleven.nl

DE PLANNEN VAN HET 
KABINET VOOR 
DEMENTIEZORG 2017
Tijdens Prinsjesdag, maakte het 
kabinet bekend dat het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport geld beschikbaar stelt voor 
onderzoek naar dementie

Met het groter wordende aantal 
mensen met dementie in onze 
samenleving blijft er een impuls 
nodig om te blijven zoeken naar 
betere behandelingsmogelijk-
heden. In de jaren 2017 tot en met 
2020 is er ruim 32 miljoen 
beschikbaar voor de onderzoek in 
het Deltaplan Dementie. Dat is 
onder andere gericht op onder-
zoek naar betere kwaliteit van 
leven, behandeling, genezing en 
het voorkomen van dementie.

Een plan voor zorgverbetering
Ook zet het kabinet via het 
Deltaplan Dementie in op het 
verder toepassen en aanpassen 
van de zorgstandaard dementie 
aan voortschrijdend inzicht in wat 
nodig is om patiënt en mantelzorg 
optimaal te ondersteunen. 
Hiervoor is met alle partijen een 
zorgverbeterprogramma 
dementie gemaakt. Doel is dat 
mensen met dementie en 
mantelzorgers op tijd zo goed 
mogelijke zorg krijgen.

Programma Samen dementie-
vriendelijk
Het kabinet slaat de handen 
ineen met patiënten, hun 
naasten, wetenschappers en 
ondernemers om onze samen-
leving dementievriendelijker te 
maken. Het lopende programma 
Samen dementievriendelijk wordt 
in 2017 verder uitgerold. In 2017 

wordt besloten of er een vervolg 
komt op de huidige subsidie van 
2,3 miljoen euro. Het doel is dat 
eind 2017 ten minste 50.000 
mensen zich als dementie-
vriendelijk hebben geregistreerd.

Meer geld voor wijkverpleging
De wijkverpleegkundigen krijgen 
meer geld en ruimte om hun vak 
uit te oefenen voor mensen die 
thuis zorg nodig hebben. Het staat 
hoog op de agenda bij dit kabinet. 
In 2017 is er voor wijkverpleging 
180 miljoen meer beschikbaar.

Andere belangrijke punten
De eigen bijdrage in de Wmo 
wordt lager in 2017. Huishoudens 
in de eigen bijdrageregeling van 
de Wmo (circa 290 duizend 
huishoudens) gaan er allemaal op 
vooruit. Alleenverdieners met een 
chronisch zieke partner merken 
hier het meeste van. Het kabinet 
trekt hier 50 miljoen euro voor uit. 
Ondanks de uitbreiding van het 
pakket, blijft het eigen risico voor 
het eerst sinds de invoering in 
2008 gelijk: 385 euro.

- AGENDA 2016-

23 december, kerstdiner 
voor deelnemers

26 december, gesloten

COLLECTEWEEK
De collecteweek van Stichting 
Alzheimer Nederland is dit jaar 
van 7 t/m 12 november. Onze 
medewerkster Paulien is een van 
de ruim 20.000 collectanten. 
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