In Harmony
Dagopvang in de huiskamer
na de huiskamer

In het kerkdorpje Mheer zitten de ouderen niet achter de
geraniums, maar staan ze middenin de samenleving te dansen
op muziek van Beppie Kraft. Charlotte Dobbelstein en Edith
Magermans hebben er met In Harmony hun zorg van gemaakt
om mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen een zinvolle
dagbesteding te geven. Bij de mensen thuis, of bij In Harmony op
locatie, waar ouderen samen met de kinderen van de basisschool
hun dag doorbrengen.
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“Ouderen staan niet buiten
de maatschappij, zij zijn de
maatschappij”

ij binnenkomst lijkt het wel
alsof ik een buurtvereniging
binnenloop. Kletsende dames
zitten aan hun tweede kopje
koffie met een koekje, terwijl
een paar meter verderop het
sjoeltoernooi voor verhitte discussies zorgt.
Niets wijst erop dat deze mensen allemaal een
zorgindicatie hebben en velen zwaar dementerend zijn. Als Beppie Kraft even later door de
speakers schalt, danst iedereen gezellig mee.
Charlotte vertelt over het ontstaan van deze
bijzondere opvang. “In 2014 werkten we al
meer dan 20 jaar in de zorg en zagen we een
gat ontstaan na de omvorming van de Wmo.
“Oudere mensen blijven tegenwoordig langer
thuiswonen en krijgen thuiszorg of huishoudelijke hulp. Maar als de steunkousen aan
zijn en het huis schoon is, gaat die hulp weg.
Veel ouderen met een zorgindicatie lukt het
dan niet om hun dag in te delen en vergeten
bijvoorbeeld te eten terwijl ze diabetes
hebben. Wij spreken de ouderen, familie en de
mantelzorgers om tot de best passende oplossing te komen. Dat varieert van langsgaan
bij de mensen thuis om een boterhammetje te
eten, tot een dagbesteding op de locatie van
In Harmony. Het is voor ons belangrijk dat
mensen zich op hun gemak voelen, we bieden
een soort huiskamer als de eigen huiskamer
niet meer genoeg is. Alles is mogelijk, als het
welzijn maar voorop staat.”
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JONG GELEERD IS OUD GEDAAN

De activiteiten op locatie vinden niet plaats in
een stoffige ruimte met bloemetjesgordijnen,
maar middenin het dorp, tussen de kinderen.
Op basisschool ‘De Den’ in Mheer verblijven
de ouderen op de school zelf. Edith wordt al
blij als ze erover vertelt. “Dat is prachtig, de
ouderen hebben hun eigen ruimte op school
en gaan samen met de leerlingen aan de
slag. In overleg met leerkrachten, helpen ze
bijvoorbeeld met handwerk. Kinderen leren
hier dat ouderen niet saai of lastig zijn, maar
gewoon heel gezellig. En de ouderen staan
weer middenin de samenleving. De band die
ontstaat is zo leuk om te zien. Toen het vorig
jaar flink sneeuwde, lag de stoep vol. Een
klas is toen de stoep gaan vrijmaken, zodat
de ouderen niet zouden uitglijden. Dat is toch
hartverwarmend?”
UITBREIDING

Het is niet verwonderlijk dat de aanpak
aanslaat. Binnenkort wordt er een tweede
opvang geopend in Mechelen. Edith en
Charlotte blijven waken over de balans. “Dat
betekent dat we overleggen met gasten en
familie,” vertelt Charlotte. “Maar ook dat we
niet te groot moeten worden, anders raken
we de harmonie en onze kracht kwijt. En
we willen kijken of we ook meer dagbesteding kunnen bieden aan mensen die al in een
zorginstelling wonen. We hebben nu al een
paar gasten die bij de instelling hun alarmknop aan de haak hangen en met ons als een
vrij mens mee naar buiten lopen. ’s Avonds
slapen ze gewoon weer op hun eigen kamer in
de instelling. Wonen in de instelling met alle
zorg, maar de dagbesteding in de eigen omgeving, onder de mensen. Zo creëer je de beste
zorg en welzijn.”

de dag volgen we geen star
programma, maar zorgen we
er wel voor dat er beweging,
ontspanning en geheugentraining aan bod komen. Het
liefst hebben we 10 gasten
op de opvang, dan is er
genoeg ruimte om iedereen
de aandacht te geven die ze
verdienen en nodig hebben.
We betrekken mensen in
normale dagactiviteiten, zoals
koken, maar ook wandelen
of een marktbezoek.” Het
valt me na snel tellen op
dat het sjoel-toernooi niet
bestaat uit 10, maar uit 5
deelnemers. De andere gasten
zijn aan het wandelen, al

anderhalf uur. “Er zijn een
paar fervente wandelaars
bij,” lacht Charlotte. “Die
blijven vaak wel 2 uur weg
en komen dan helemaal
voldaan en blij weer terug.
Die vrijheid kan bij ons. Zijn
er tradities of andere activiteiten in een gemeenschap
en omliggende dorpen, dan
nodigen we onze gasten uit
om mee te gaan.Zo geven we
ouderen weer hun geluksgevoel terug. Door een bezoek
aan de harmonie. Of door
kinderen te helpen met hun
knutselwerk. Ouderen staan
niet buiten de maatschappij,
zij zijn de maatschappij.” n

BALANS

De naam In Harmony is niet zomaar gekozen,
Charlotte en Edith zoeken naar balans, zodat
wonen in de eigen omgeving aangenaam blijft.
Edith vind het belangrijk om hierin flexibel te
zijn. “Onze gasten moeten elke dag genieten
en met veel plezier naar ons toekomen. We
halen mensen ook zelf op, dan zien ze een
bekend gezicht, dat is belangrijk. Gedurende
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“Alles is mogelijk,
als het welzijn maar
voorop staat”

