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STICHTING KAG ZORG ONTVANGT € 3.500,- VAN HET ORANJE FONDS 

 

Stichting KAG Zorg krijgt een bijdrage van € 3.500,- van het Oranje Fonds voor het project 

levenswerk. Het project bestaat uit het documenteren van herinneringen van ouderen. 

Mensen met beginnende geheugenproblemen en dementie weten nog heel veel te vertellen 

over hun leven. Vrijwilligers schrijven de levensverhalen op. In een levenswerk geeft iemand 

aan wat belangrijke gebeurtenissen voor hem of haar zijn, wat zijn interesses zijn, maar ook 

van welke muziek of gerechten hij houdt. Scans van foto’s, diploma’s, krantenartikelen, 

werkjes van de kleuterschool, etc. etc. worden als ondersteunend materiaal in het 

levenswerk opgenomen. Familieleden en bekenden worden actief betrokken om ook een 

bijdrage te leveren. Als iemand later in het ziekteproces zijn verhaal zelf niet meer kan 

vertellen kan er met een levenswerk voor gezorgd worden dat iemand toch begrepen wordt, 

krijgt wat hij lekker vindt en dat betrokkenen met elkaar in gesprek kunnen blijven gaan. 

Een levenswerk bevat voor de familie en toekomstige zorgverleners een schat aan 

informatie. 

 

Stichting KAG Zorg voert het project in samenwerking met King Artur Groep uit vanuit het 

ontmoetingscentrum aan de Veenbesstraat 2 te Soest.  

 

Ronald van der Giessen, directeur: “Het Oranje Fonds wil met deze bijdrage een 

aanjaagfunctie hebben voor organisaties die daadwerkelijk een verschil maken in de opzet 

en uitvoer van hun project.” 

 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar 

besteedde het € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in 

het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij 

een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de 

Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. De Prins van Oranje en 

Prinses Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. 

 

Spreekt het project Levenswerk u aan als deelnemer (hoofdpersoon) of als vrijwilliger 

(schrijver) bel King Arthur Groep, Anita Schimmel, 033-2012491 of stuur een e-mail naar 

info@kingarthurgroep.nl. 

 

Noot voor de redactie: 

Voor informatie over Stichting KAG Zorg, Anita Schimmel, 06-46457344 

Voor informatie over Oranje Fonds, Rosanne Wink, adviseur pers en publiciteit, T 030 23 39 

329. 

 


