
Gericht op behoud en aanleren van vaardigheden, alsmede 
bevordering van zelfredzaamheid en eigenwaarde

Methodische Zorg voor ouderen

met stageplaatsen voor jongeren met sociaal-emotonele beperkingen

Opleven 
door 

zingeving!



Een Zorghoeve met verschillende doelgroepen
die door onderlinge interacte meerwaarde voelen

Dagbesteding voor kinderen 
(waar het eens mee begon…)

Dagbesteding voor volwassenen

Leervoorziening voor jongeren 
met sociaal-emotonele beperkingen

Dagbesteding voor ouderen 
(met voornamelijk geheugenproblemen)

NIEUW! Brasserie- ‘kookclub’ Kakelbont voor ouderen en jongeren samen!



De middagmaaltjd als kern van actviteiten

De Böhm-zorgmethodiek gaat uit van een individueel dagprogramma,
zo exact mogelijk aansluitend op de persoonlijk beleefde leefwereld.

De middagmaaltjd is echter een gemene deler, waar iedereen op 
één of andere wijze bij betrokken is.



Want ook als je in gedachten jongvolwassen bent…
onze jongeren actueel en onze ouderen in hun demente

Dan is eten (of het gebrek daaraan…) van alle tjden; elke dag weer.
 



De actviteit van het bereiden in de ochtend
voor veel deelnemers een zingevende bezigheid

De vaardigheden kunnen je op weg helpen naar zelfredzaam, of je zelfredzaamheid
zo lang mogelijk doen bewaren. Dat draagt bij aan eigenwaarde. 
En dat leidt weer tot minder onrust in de thuissituate.



Eten bereiden is ook: op natuurlijke wijze 
het brein en het lichaam actef houden.

Een passende actviteit, die aansluit bij verschillende belevingswerelden en daarom 
moeiteloos wordt uitgevoerd, met minimale begeleiding.
We zorgen ervoor dat iedereen bijdraagt op een wijze die individueel past



Voor de één is het vanwege het verleden
Voor de anderen wordt het de toekomst

Voor ouderen is ‘bezig zijn met eten’ een diepgewortelde gewoonte, die zij daarom
belangrijk vinden.
Voor jongeren kan het de opstap naar een baan worden. Daarom vinden ook zij het
belangrijk.



We eten zoveel mogelijk mee met de seizoenen
vanwege de oude gewoonten én de nieuwe duurzaamheid

Een aantal (streek-)producten hebben we op de eigen hoeve. Andere producten proberen
we zo lokaal mogelijk in te kopen.



In de ochtend bereiden we het eten.
Ouderen worden begeleid door leerlingen/stagiaires

We hebben een handige keuken
op de ouderen afdeling



Eten doen we samen: elke handeling is een acte
tafel dekken, drinken inschenken, eten opscheppen

Elke dag drie gangen, warm.
dan is er die dag alvast één 
keer goed gegeten!



Tenslote ruimen we af en wassen we af
ook het vluchtgedrag van mannen hierbij is actviteit…

Er is natuurlijk een vaatwasser,
maar het handwerk is zo
belangrijk



Resultaten:

• Mensen besteden een tevreden, zinvolle dag en ‘doen ertoe’
• Actef, in beweging, zelfs tot de laatste levensdagen
• Behoud van vaardigheden en zelfredzaamheid
• Minder hulpbehoevend; minder zorg
• Ontlastend voor partners en mantelzorg
• Meer weerstand, minder bijkomende 
     somatek
• Sterk verminderen van apathie of 
     agressie
• Naadloze ketenaanpak bij demente 
     mogelijk
• Beperking van onnodige maatschappelijke kosten



We maken met z’n allen ook nog iets bijzonders..

Ook hieraan draagt iedereen zijn of haar steentje bij. Van appels schillen
tot bakken en verkopen!

Onze trots: De ‘Kakelbonder’
verrassend lekker!



We zijn nu ook gestart met een ‘kookclub’
van jongeren en ouderen samen, in onze Brasserie

De belangstelling om deel te nemen aan onze dagactviteiten groeit hard
Vandaar een tweede groep.
Die groep legt zich toe op koken en bakken, met alle handelingen eromheen.
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