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De vorige nieuwsbrief dateert 
van maart dit jaar.; net voor de 
Corona-uitbraak. 
Covid-19, oftewel Corona, houdt 
ons sindsdien in de ban. Door de 
maatregelen van de overheid zijn 
normale en/of vertrouwde 
routines doorbroken. De Corona-
maatregelen raken mensen met 
dementie en hun mantelzorgers 
hard. In deze nieuwsbrief leest u 
hoe Onvergetelijk Leven de 
Corona-periode tot nu toe is 
doorgekomen en welke 
(voorzorgs-)maatregelen en 

acties we buiten die van de 
overheid en het RIVM hebben 
genomen. Corona heeft gelukkig 
ook diverse onvergetelijke 
momenten opgeleverd. We 
hebben onze collega’s om een 
paar anekdotes gevraagd die we 
elders in deze nieuwsbrief met u 
delen. 

Soms zegt een foto meer dan 
duizend woorden. De fotocollage 
van onze vaartochten op de 
Loosdrechtse plassen is hier een 
mooi voorbeeld van. In deze 

nieuwbrief leest u ook over onze 
jaarlijkse Mantelzorgdag. Helaas 
hebben we moeten besluiten 
om de mantelzorgdag dit jaar te 
annuleren. 

Corona bepaalt niet alleen ons 
leven maar is ook de rode draad 
van deze nieuwsbrief. We 
wensen u veel leesplezier.
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MANTELZORGDAG
We hadden de datum al een keer 
verschoven vanwege Corona maar 
de geplande mantelzorgdag op 11 
september a.s. moeten we helaas 
annuleren. 
Willeke Alberti zou 
-net zoals vorig jaar - 
komen optreden, onze 
keukenvrijwilligers hadden een 
heerlijke lunch bedacht, de tent 
was weer geregeld maar helaas....  
Corona en de maatregelen en 
adviezen hieromtrent noodzaken 
ons om alle activiteiten voor de 
mantelzorgdag 2020 te annuleren. 
Gelukkig hebben we de herin-

neringen aan vorig jaar nog en we 
hopen in 2021 een nieuwe 
onvergetelijke mantelzorgdag te 
kunnen organiseren. #SafetyFirst

MONDKAPJES
Een vrijwilligster verraste ons 
met een hele stapel handge-
naaide mondkapjes. We hebben 
de mondkapjes verdeeld over 
onze locaties en onze deel-
nemers. Op alle locaties hebben 
we sowieso sinds de Corona-
uitbraak altijd een voorraad 
niet-medische mondkapjes 
beschikbaar.  #Bescherming



ISO-
CERTIFICAAT
En in alle hectiek 

van Corona hadden 
we ook weer een ISO-

audit waar we met vlag en 
wimpel voor zijn geslaagd. 
Ons Kwaliteitsmanagement-
systeem is prima op orde en 
ons certificaat is verlengd!

DEMENTIE EINDIGT NIET ALS CORONA BEGINT
Met dit uitgangspunt hebben we 
in maart, na de noodmaatregels 
van de regering, het team bijeen 
geroepen om te overleggen over 
‘hoe nu verder’? Hoe zorgen we 
als professionele organisatie er 
voor dat we in deze Corona-
situatie aan de wensen van 
deelnemers én mantelzorgers 
tegemoet blijven komen? Hoe 
houden we afstand en nabijheid 
in balans en hoe kunnen we 
onze dagbesteding anders 
inrichten? 
Onze dagbesteding is gericht op 
zingeving, structuur, dagritme en 
sociale ontmoeting. Hoe 

waarborgen we dit in tijden van 
social distancing en 1.5 meter 
afstand? Uit het niets stonden 
we voor een groot vraagstuk. 
Ons zorghart en dat van onze 
medewerkers klopten gelukkig, 
letterlijk en figuurlijk in het-
zelfde ritme. Wat hebben we 
toch een fantastisch team!
Vanaf de intelligente lockdown 
hebben we in korte tijd onze 
organisatie kunnen aanpassen 
en onze zorg en dienstverlening 
(weliswaar op een andere 
manier) kunnen voortzetten. 
Hier zijn we super trots op. Het 
bericht van wethouder Maarten 

van Ooijen van Gemeente 
Utrecht is wat ons betreft een 
bevestiging van hetgeen 
Onvergetelijk Leven voor staat; 
dagbesteding met meer dan 

GROEP A, B OF C
Wie heeft onze zorg het hardste 
nodig en wie het minst? Alhoewel 
al onze deelnemers gelijk zijn en 
ze op alle dagbestedingslocaties 
hetzelfde kunnen verwachten 
qua zorg en dienstverlening 
moesten we onze deelnemers in 
maart j.l. toch onderscheiden in 
een A, B of C groep. Gaan we de 
deuren sluiten of bieden we een 
selecte groep, die ons het 
hardste nodig heeft, de structuur 
en zinvolle dagbesteding op 
locatie en wat bieden wij de rest?
Al onze deelnemers hebben we 
daarom in kaart gebracht en ver-
deeld in 3 groepen; A, B en C.
Groep A > deelnemers die zonder 
structuur van de dagbesteding 
en bij gebrek aan mantelzorg 
direct in de problemen komen.
Groep B > deelnemers die het 
t.a.v. groep A iets langer 
individueel volhouden maar wel 
zorg en structuur nodig hebben

Groep C > de groep die thuis nog 
een (redelijk) solide basis heeft 
en mentaal en fysiek de dag-
besteding tijdelijk kan missen. 

Aan de hand van de inventari-
satie hebben we de deelnemers 
uit groep A als eerste dag-
besteding op locatie aan-
geboden. Met alle voorzorgs-
maatregelen en aanpassingen 
van dien. Na verloop van tijd en 
op basis van ervaringen, aan-
passingen en nauw overleg met 
zorginstanties en zorgkantoren 
hebben we ook groep B weer op 
de locaties ontvangen. 
Na het versoepelen van de 
maatregelen zijn ook de 
deelnemers uit groep C weer 
welkom op hun vertrouwde 
locatie. Inmiddels draaien alle 
locaties weer op volle kracht en 
evalueren we wekelijks waar 
aanpassingen nodig of vereist 
zijn. #PersoonsgerichteZorg



Ieder mens is uniek. Alleen door te kijken naar wat een deelnemer kan en uit te gaan van persoonlijke 
wensen en mogelijkheden kan je persoonsgerichte en belevingsgerichte zorg en maatwerk leveren.
 Bij aanvang van de intelligente lockdown zijn we begonnen met huisbezoeken, maaltijden e/o een 

aardigheid brengen, telefonisch contacten leggen en inventariseren of elke deelnemer nog  de juiste 
zorg thuis kreeg. Voor het team was het een andere manier van werken maar wat een mooie 

herinneringen heeft dit opgeleverd. 

ANEKDOTES
(opgetekend door 

onze medewerkers)

“Op maandagmiddag samen 
lunchen met Mw. X, 

15 minuten voor ik langs kwam 
even gebeld dat ik langs 

zou komen. Bij aankomst zien 
dat ze de tafel had gedekt voor 

twee personen. Dus gezellig 
samen geluncht. “

 
“In de middag een (klein) rondje 

lopen met Dhr X, 
Klein rondje werd dus een uur. 
Maar wel de helft van Woerden 

gezien.“
 

 “Bij dhr van X huisbezoek 
afgelegd. Leuk om dan even 
een stukje te lopen had ik 

afgesproken. Uiteindelijk het 
hele Maximapark gezien.”

 
“Bij sonja X op haar verjaardag 
een thuisbezoek gebracht, Bij 
binnenkomst was mevrouw 
verdrietig omdat de ramen

 heel vies waren. Dus emmer 
gepakt en de ramen 

gezeemd en mevrouw weer blij 
gemaakt.”

 
“De deelnemers waren ook 

zeer blij met een puzzel of de 
koekjes in een zakje, of gewoon 
de waardering en het feit dat er 

iemand langs kwam.”

ETEN UIT EIGEN TUIN
‘Wie nu zaait, zal morgen oogsten’. 
Wat zijn we blij met onze moes-
tuinen. Nu de activiteiten tijdens 
de dagbesteding voornamelijk 
gericht zijn op en rond de locaties 
beleven we extra plezier aan de 
eigen oogst, het met elkaar be-
denken wat we er mee gaan doen, 
het bereiden en verwerken en....er 
met elkaar van genieten. Hoogte-
punt van de maaltijden zijn toch 
wel de toetjes. Ze worden elke 
week smakelijker. #Genieten

OP HUISBEZOEK 
TIJDENS CORONA
“Kunt u niet naar ons, dan 
komen we naar u.” 
Om contact te houden met de 
deelnemers en om te kunnen 
beoordelen of de deelnemers 
thuis voldoende zorg kregen, 
legden onze collega’s huis-
bezoeken af of telefoneerden 
met de deelnemers. Het één 
op één met de deelnemer 
thuis zijn heeft mooie anek-
dotes opgeleverd (zie kolom 
hiernaast). #Herinneringen

THUISBEZORGD
Aandacht voor eten en drinken is 
belangrijk om mensen met 
dementie zo gezond mogelijk te 
houden en hun kwaliteit van leven 
hoog te houden.  Een gezonde 
maaltijd maakt daarom standaard 
onderdeel uit van ons dag-
programma. 
Onze kookprinsessen hebben 
tijdens de lockdown heel wat 
maaltijden bereid die collega’s bij 
deelnemers -die hier behoefte 
aan hadden-, hebben thuis-
bezorgd. #Meerdanzorgalleen



Terwijl het geheugen en het 
vermogen om te beredeneren 
door dementie achteruit gaat, 
gaat het emotie- en 
gevoelsleven vooruit. We zien dat 
veel deel-nemers zich kunnen 

overgeven aan genieten en 
vervoering. 

De vaartochten op de 
Loosdrechtse plassen zijn hier 
een mooi voorbeeld van.  Optima 
forma genieten in de buitenlucht, 

Locatie de Ruijgenhoek,
Groenekan

Locatie Allertijden,
Kamerik

Locatie De Hooikamer,
Kamerik

Locatie Voldoening,
Kamerik

Locatie Linquenda-
hoeve Holl. Rading

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

0348 34 21 23
info@onvergetelijkleven.nl
www.onvergetelijkleven.nl

VIA GLADIOLA
Onze kanjer en fervent wandelaar, 
Henk Bloemers, liep de alternatieve 
Vierdaagse en werd de laatste dag 
feestelijk in Groenekan onthaald. 
Wat een mooie en warme binnen-
komst met alle deelnemers van de 
Ruijgenhoek en wat een prestatie 
van Henk! Het bleef nog lang 
gezellig in Groenekan....;-). #Held

NIEUW LEVEN OP DE 
BOERDERIJ
Daar waar het leven momenteel in 
het teken staat van afstand 
houden en sociale beperkingen 
bezorgen de kittens in 
Hollandsche Rading gezelligheid 
en vriendschap. #Genegenheid

Onze locatie 
de Hooikamer in Kamerik 
biedt vanaf 1 september 

ook een 5-daagse dagbesteding. 
#Uitbreiding

GROETEN UIT LOOSDRECHT
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