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Beste lezer, 
 
 
Nieuwsbrief nummer 16 ligt voor u met een update over de 

binnentuin. 

 
Graag brengen wij op u de hoogte van de laatste veranderingen 

in de belevingstuin. De ontwikkelingen t/m week 29 zijn:  

• Een aantal enthousiaste mannelijke (handige) bewoners 
zijn in Westerkim in de vorm van dagbesteding verder 
gegaan met het in elkaar zetten van de vogelhuisjes.  

• Team facilitair is drukdoende om het sproeisysteem in 

orde te maken.  

• Ook zal deze maand het oude gereedschap worden 

geïmpregneerd zodat dit een mooi plekje in de tuin kan 

krijgen. 

• Het onkruid is door de vele regen weer omhoog geschoten 

    . 

 

Zoals in nieuwsbrief 14 is beloofd gaan we in de komende 

nieuwsbrieven uitleg geven over de pictogrammen die in de 

tuin zijn geplaatst. 

Er zijn meerdere vormen van Belevingsgerichte Zorg. 

Belevingsgerichte Zorg kent in Nederland diverse 

verschijningsvormen (elementen).  

De vormen zijn:  

• Warme Zorg (hechtingsdrang en herkenbaarheid); 

• Zintuiglijke Activering (snoezelen); 

• Psychomotorische Therapieën (lichte fysieke beweging); 

uitgelegd in nieuwsbrief 15. 

• Sensomotorische Integratie; 

• Reminiscentie (een verschijnsel dat herinneringen oproept 

uit het verleden); 

• Realiteits Oriëntatie ( informatievoorziening over het hier 

en nu);  
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• Valideren (contact krijgen met cliënt en bevestigen van 

zijn/haar leefwereld); 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over Reminiscentie, het gele 

poppetje, (een verschijnsel dat herinneringen oproept uit het 

verleden).  

Met elkaar praten over thema’s uit het leven van vroeger, 

het bekijken van oude voorwerpen. Zo wordt het 

geheugen geprikkeld, worden sociale contacten 

gestimuleerd en de eigen identiteit versterkt. In de tuin 

kunt u het bordje met het gele poppetje nu o.a. 

terugvinden bij de molen, bij de ploeg en eg. Binnenkort 

zal er ook oud gereedschap worden opgehangen.  
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Ook zijn er contacten gelegd 

met het Historisch museum 

Haarlemmermeer. Via hen 

hebben we de toezegging 

gekregen om oude materialen 

te stallen in de belevingstuin. 

Zodra hier meer over bekend 

is, melden wij ons weer. 

Via de familie Schras hebben 

wij een waterpomp, zinken teil 

en klompen gekregen. 

Bedankt voor uw gulle gaven! 

Deze zullen een mooi plekje in 

de tuin gaan krijgen. 

De stand van de thermometer 

is blijven steken op € 

106.079,26. 

Vanwege Corona mogen we nog geen activiteiten organiseren. 

Wel gaan we door met de flessenactie! De bak blijft staan en 

wordt regelmatig geleegd, blijf dus vooral lege statiegeldflessen 

inleveren!  

Wilt u, of weet u iemand die wil doneren, dat kan nog steeds! 

Een donatie kan overgemaakt worden op rekeningnummer: 

NL59RABO 034 580 2829 t.n.v. Stichting PCSOH o.v.v. 

inrichten belevingstuin. Een bijdrage doneren in het kistje in de 

hal kan natuurlijk ook! 

Met fleurige bloemengroeten, 

Werkgroep ‘aanpassing binnentuin’ 

 

PS Heeft u eerdere nieuwsbrieven gemist? We verwijzen u 

graag naar de informatiemap bij het informatiebord in de hal. 


