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Stichting KAG Zorg voert het project in samenwerking met King Artur Groep uit vanuit
het ontmoetingscentrum aan de Veenbesstraat 2 te Soest. Het project bestaat uit het
documenteren van herinneringen van ouderen. Vrijwilligers schrijven de levensverhalen op. Lees meer

21-7-2012

21-7-2012

16-9-2012 Kunstroute Soest
21-9-2012 Burendag Soest
23-9-2012 Burendag Hilversum
Voor het volledige programma
(locatie en tijdsaanduiding) of
het projectplan, klik hierboven
op Soest respectievelijk
Hilversum.

Een persartikel in de Gooi–
en Eemlander en deelname
aan de burendag in september dienen als start van de
inschrijvingentermijn, maar
de eerste geïnteresseerde
bewoners hebben zich nu al
gemeld.

Voor een volledig fotoverslag, Klik hier

De Wereld Gezondheid Organisatie heeft 21
september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag.
Deze internationale dag alarmeert overheden en beleidsbepalers over dementie als
een ernstige gezondheidskwestie omdat de
wereld vergrijst. In Nederland lijden ruim
250.000 mensen aan dementie.

Rikkerdt Doorn
Wat betekent het ontmoetingscentrum van King Arthur
Groep voor u?
“Het is gewoon fantastisch om hier te zijn.
Ik verheug me er zonder meer iedere week
weer op om naar King Arthur Groep te
gaan. Ik kom hier twee dagen per week en
vind het leuk om mee te helpen. En... het
eten dat we krijgen is hier perfect. Thuis zet
ik zo’n ding (diepvriesmaaltijd: redactie) in
de magnetron. In het begin was ik zo
zenuwachtig, ik kon nog een koffiekopje
vast houden en nu schil en snij ik zonder
problemen het fruit voor de lunch. Ik voel
me sinds ik hier kom veel vrijer. Ik ga hier
nóóóóóit meer weg.”

King Arthur Groep, voorstander van het
kleinschalig organiseren van zorg, vervult
sinds 22 juni 2012 de functie van inschrijfloket voor het KIWA keurmerk “Keurmerk
ZOZ”. Kiwa Prismant kent dit keurmerk toe
aan zelfstandige zorgprofessionals. Zelfstandig ondernemend zorgverleners (ZOZ) in de
thuiszorg kunnen zich met het keurmerk
onderscheiden in de zorgmarkt en ontvangen dit keurmerk alleen wanneer zij de juiste competenties hebben en bevoegd en bekwaam zijn om hun werkzaamheden uit te
voeren.

Dit Project
wordt o.a.
samen met
tweedehands.nl
uitgevoerd.
Klik hier

De eerste klanttevredenheidstoets van het OC in Soest
leverde een gemiddeld cijfer
van 8,5 op. Een compliment
voor onze zorgverleners en
vrijwilligers is hier op zijn
plaats. Gefeliciteerd!

De magische wereld van
dementie
Mensen met dementie hebben
behoeften en verlangens als
iedereen, maar uiten ze alleen
anders dan voorheen.
Aan de hand van vaak persoonlijke ervaringen onthult
Huub Buijssen, wiens beide ouders dement werden, welk rijk
gevoelsleven schuilgaat achter
vreemde uitspraken en lastige
gedragingen van dementerende mensen. De auteur maakt
ook duidelijk hoe verlangens
en behoeftes van dementerenden en verzorgers kunnen botsen en hoe hier een uitweg in
gevonden kan worden.
Op de website is een boekenlijst te vinden met nog veel
meer boekentips. Klik hier

Zoals u misschien weet, zijn wij kortgeleden gestart met individuele begeleiding thuis voor mensen met geheugenproblemen en dementie.
Vanwege het succes hebben wij voor het komend halfjaar extra afspraken
kunnen maken en kunnen wij deze dienst nu ook via zorg in natura bieden.
Denk hierbij aan een wandeling maken, begeleiding bij een bezoek aan een
arts, samen boodschappen doen of koken.
Kent u iemand die behoefte heeft aan contact, stimulans of ondersteuning en
die dit liever niet in een groep doet, neem dan contact op met:
Jarcine Spaander, 06 – 484 22 186 of jarcine.spaander@kingarthurgroep.nl.
Een team van betrokken en enthousiaste begeleiders staat klaar om te
helpen!

De Huizen van de Ronde Tafel is een franchiseformule. Op diverse plekken in
Nederland worden huizen gerealiseerd, zoals in Hilversum, Soest en Huizen.
Op de nominatie staan verder nog Huizen in Hoogkarspel, Barneveld en
Hellendoorn.
In de gemeente Huizen exploiteert het ondernemers echtpaar Bram en Linda
de Haan, De Oude Pastorie voor 24 bewoners met dementie. De Bouw start
naar verwachting na de zomervakantie. Nu wordt al een ontmoetingscentrum
gerund voor mensen met dementie die nog in een thuissituatie wonen.
Bram en Linda zullen in de toekomst met hun gezin hun intrek nemen in de
Oude Pastorie.
Voor meer informatie: www.oudepastoriehuizen.nl
Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@kingarthurgroep.nl

