Communicatie
Week van Zorg en Welzijn
Van 13 tot en met 18 maart vond de Week van Zorg en
Welzijn plaats. Meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties openden deze week hun deuren om aan
Nederland te laten zien hoe het eraan toegaat op de
werkvloer. Zo ook veel van onze locaties.
Ervaringsactiviteiten
Voorgaande jaren hielden wij altijd maar één open dag.
Dit jaar hebben we in diverse locaties voor extra activiteiten in het kader van ervaring gekozen. Bezoekers
konden deelnemen aan activiteiten, bloeddruk meten
en een tillift-instructie bijwonen om zo een indruk te
krijgen van werken in de ouderenzorg. Ook lieten we
bezoekers ervaren hoe het is om ouder te worden door
hen letterlijk in de huid van een oudere persoon te
laten kruipen. Daarnaast kon men in het kader van het
project Gang van de Tijd oude ﬁlms bekijken en meer
informatie krijgen over onze unieke beeldbibliotheek.
Je kon je bloeddruk laten meten en bij Douvenrade was
het mogelijk een kijkje te nemen in een van de seniorenappartementen. Op alle reguliere open dagen was
het Servicebureau aanwezig om vragen te beantwoorden.

Interactief programma
De studenten kregen een workshop met het GERTbelevingspak om de fysieke beperkingen van het ouder
worden zelf te ervaren. Ook bezochten zij de snoezelkamer voor onze cliënten met dementie. Maar ook
hebben zij skills geoefend, zoals bloedsuiker prikken en
bloeddruk meten.
Ook dit jaar hebben wij de studenten dus weer geënthousiasmeerd voor de ouderenzorg en Sevagram.
Een dankjewel aan alle medewerkers en vrijwilligers die
tijdens deze week hun bijdrage hebben geleverd. Succes
bereik je samen!

Open dag voor studenten
Op vrijdag 17 maart vond de open dag voor de studenten plaats in Theater Sevagram. Vorming & Opleiding
verzorgt al jaren met veel succes deze dag. Bijna 70
VMBO-studenten zijn een kijkje komen nemen achter
de schermen van de ouderenzorg. Het programma van
deze dag is in samenwerking met Zorgtechniek Limburg
en Zorg aan Zet opgesteld.

Serie Zorg met Bezieling
Hoe kan je overbrengen wat Sevagram bedoelt met Zorg met
Bezieling? Korte filmpjes zijn een goede manier hiervoor.
In de serie Zorg met Bezieling verschenen al twee filmpjes.
Poezenkamer
In aﬂevering 1 is de poezenkamer van Molenpark te zien,
waar cliënten met dementie kunnen genieten van het gezelschap van de poezen die er wonen.
Sevagram Belevingstheater
In aﬂevering 2 met Ryan van den Akker word je diep geraakt.
Sevagram Belevingstheater, een interactieve theatervoorstelling, wordt in een aantal locaties mogelijk gemaakt door
Sevagram Verwenzorg.
Kijken?
Klik op sevagram.nl op YouTube-icoon en selecteer de
ﬁlmpjes ‘Zorg met Bezieling’.
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