UPDATE
VRIENDEN #1
DIERENWEIDE VOOR DAGBESTEDING
Vriendschap is voor iedereen verschillend, maar één ding is

Zeilberg Deurne

zeker: vrienden geven kleur aan je leven. Ieder mens heeft
daar behoefte aan. De Vrienden van de Zorgboog kleuren
inmiddels een half jaar het leven van cliënten en bewoners
van de Zorgboog. Met behulp van donateurs leveren de
Vrienden een bijdrage aan:

De bewoners van woonzorgboerderijen Zeilberg genieten van de kleine dieren die
er rondlopen. Die kennen ze - ondanks hun dementie - nog vanuit hun agrarisch
verleden. De Vrienden hebben voor een schuilhut gezorgd, maar er is ook
bijvoeding nodig; hooi en brokken.

€805,- / €1.500,-

KOERSBAL VOOR ACTIEVE DAGBESTEDING
MAKE-OVER BINNENTUIN
VOOR MEER BELEVING
Pannehoeve Helmond
De zomer is in aantocht, de lockdown is voorbij...
de 180 bewoners van de Pannehoeve in
Helmond snakken naar ontmoetingen in de
buitenlucht. De beschutte binnentuin biedt
daarvoor geweldige kansen, maar is aan een
forse opknapbeurt toe. Meer kleur, meer
geur, meer geluid. De vogelhuisjes worden al
geschilderd.

€7.831,- / €18.750,-

QUICK MELODY VOOR
MUZIEK IN DE BINNENTUIN
Keijserinnedael Helmond
Wist je dat muziek een van de laatste dingen is die het brein vergeet?
Daarom is muziek zo waardevol in het contact met onze 80 bewoners.
Voor hen willen we in de binnentuin van Keijserinnedael heel graag de
Qwiek Melody plaatsen: een ‘lantaarnpaal’ met sensoren die muziek laat
horen zodra er beweging in de buurt is. Het prikkelt de zintuigen en
activeert de bewoners. Zo creëren we een prettige sfeer, afleiding,
herinnering en beweging.

Nieuwenhof Deurne
Koersbal is een populaire sport onder ouderen. Het lijkt een beetje op het
bekende Franse jeu-de-boule en wordt vooral binnen gespeeld. Omdat
koersbal geen zware inspanning vereist, kan iedereen meedoen en lekker
actief blijven.

€610,- / Gehaald!

ABLEPRO VOOR CLIËNTEN FYSIOTHERAPIE
VAN ZORGBOOG IN BALANS
Je hebt het vast wel gehoord; door corona kun je je spierkracht en conditie
helemaal kwijt zijn. Zorgboog in Balans helpt oud-corona patiënten bij hun
herstel. Jong en oud. De AblePro is daar een geweldig hulpmiddel bij.

€3.035,- / €7.500,-

NOG 6 ANDERE INITIATIEVEN VOOR JONG EN
OUD WAARONDER KLEURRIJKE DAGBESTEDING
IN MARIËNGAARDE, AARLE-RIXTEL

VRIENDEN KLEUREN JE LEVEN

€4.390,- / €5.535,Daar zetten we ons graag voor in. Samen met jou. Word je
ook Vriend en doe je mee? Dan maken we samen nog veel
meer mogelijk! Heb je als medewerker of vrijwilliger een
kleurrijk projectidee voor cliënten? Kijk dan op onze
website hoe de Vrienden je kunnen helpen bij de realisatie.
www.vriendenkleurenjeleven.nl
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