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thema. The-
ma’s zoals 
school, natuur, 
boerderij, kin-
deren en 
speelgoed. Zo 
stimuleert de 
gang de bewo-
ners om meer te bewegen.  
 
Zintuigentuin  
Met dank aan o.a. een bijdrage van de Vrien-
den van Topaz is een mooie tuin gerealiseerd 
waar bewoners, bezoekers, maar ook mede-
werkers en vrijwilligers vanaf de eerste dag 
veel gebruik van ma-
ken.  
 
In de tuin zijn bloeien-
de planten aange-
bracht en staan sier-
grassen die met wind hoorbaar zijn. Daarnaast 
zijn er moestuinbakken geplaatst waarin de 

bewoners kun-
nen ‘tuinieren’. 
De moestuinbak-
ken zijn zodanig 
gemaakt dat be-
woners ook van-
uit een rolstoel 
hier goed bij 

kunnen. In de moestuinbakken staan kruiden 
en andere planten die geuren en eetbaar zijn.  
 

Projecten 2019 
Duofiets 
Topaz Lakenhof is nieuw en kon nog wel een 
steuntje extra gebruiken. De Vrienden van 
Topaz hebben bij de opening van de locatie 
een duofiets cadeau gedaan. De cheque hier-
voor werd door ons bestuurslid Joke Klein 
overhandigd aan Lia de Jongh, voorzitter raad 
van bestuur Topaz.  
 
Geluidsinstallatie 
In de loop van het 
jaar is ook een com-
plete geluidsinstalla-
tie gedoneerd voor 
de tuinzaal in Topaz 
Lakenhof. Dit is de ruimte waar de grotere acti-
viteiten plaatsvinden en dus veel bewoners sa-
men komen. Bewoners, vrijwilligers en mede-
werkers zijn heel blij met de microfoons. Zij 

luisteren heel veel naar muziek! 
 
 

Jaaroverzicht 2019 
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de 
projecten waar stichting Vrienden van Topaz een 
bijdrage aan leverde in 2019. 

 
Afgeronde projecten vanuit 2018 
In het overzicht van 2018 maakten wij melding 
van een aantal projecten die in gang is gezet 
mede door financiering van Stichting Vrienden 
van Topaz.  
 
Het Participatiekoor Leiden 
In ons vorige overzicht vertelden wij dat het be-
stuur van onze stichting een bijdrage heeft gele-
verd aan de repetitie en uitvoering van dit koor. 
Een uniek project waarin mensen met en men-
sen zonder  dementie/afasie samen toe werken 
naar een concert waarin delen van de Matthäus 
Passion van J.S. Bach worden gezongen. De 
uitvoering van het concert vond plaats op 19 
april 2019 in een volle Vredeskerk en was een 
daverend succes!  
Het bestuur heeft daarom besloten om ook in 

2020 het koor, onder de nieuwe naam ToPaas-
Koor, financieel te ondersteunen. 
 
Topaz Lakenhof 
De nieuwe locatie Topaz Lakenhof is op 13 mei 
2019 officieel geopend! Er wonen 72 bewoners 
met dementie en/of met chronisch lichamelijke 
klachten. De projecten waar onze vriendenstich-
ting aan heeft bijgedragen zijn geslaagd en afge-
rond.  
 
Herinneringskastjes 
Zo zijn de herinneringskastjes bij de deuren van 
de bewoners in Lakenhof heel mooi geworden. 
Deze kastjes zijn gevuld met leuke foto’s en an-
dere spulletjes van vroeger, waardoor de  
eigen kamer makkelijker herkend wordt. 
 
Belevingsgangen 
In de gangen in Topaz Lakenhof valt van alles te 
beleven. Op de muren van de drie etages zijn 
verschillende voorwerpen opge-
hangen die aangeraakt kunnen 
worden en die passen binnen een 



In 2019 toegekende projecten 
Tijdens de vergaderingen in 2019 is er geld 
toegezegd voor drie projecten die in 2020 zul-
len plaatsvinden. 

 
Kapel Topaz Overduin 
De kapel op de Topaz Overduin in Katwijk is 
ruim 50 jaar oud en toe aan vervanging. Een 
speciale actiegroep heeft al veel geld opge-
haald met diverse activiteiten, zoals een spon-
sordiner, korenslag, zomermarkt en een ker-
kenveiling in 2019. De vriendenstichting do-
neert ook een mooi bedrag aan de nieuwbouw 
van de kapel, die helaas vertraging heeft op 
gelopen en waarmee waarschijnlijk in 2021 
wordt gestart.  
 
Huidhonger 
In de laatste vergadering van 2019 van het be-
stuur van de Stichting Vrienden van Topaz is 
een bijdrage toegezegd voor het project Huid-
honger. Topaz zal op een aantal zorglocaties  
workshops verzorgen. Liefde, intimiteit en aan-
raking zijn belangrijke thema’s in een mensen-
leven. Bij 
kwetsbare 
ouderen zijn 
aanraking 
en intimiteit 
niet vanzelf-
sprekend. 
Het gemis 
ervan kan 
vele vormen 
aannemen. Tot aan huidhonger toe: een (te) 
grote en niet vervulde behoefte aan fysiek con-
tact.  
Huidhonger is een dansprogramma. Voor 
kwetsbare mensen worden nieuwe vormen van 
communicatie en contact vormgegeven. Waar 
de oude vormen door ziekte verdwenen zijn. 
Door HuidHonger leren bewoners en hun 
naasten weer uiting te geven aan hun 
gevoelens. Door het bewegen, voelen en 
aanraken wordt er iets getriggerd, waardoor 
weer contact ontstaat, ook als je elkaar niet 
verstaat door spraak- of taalproblemen. 
 

Muziek in de tuin jubileum 2020 

Topaz Foreschate zal in 2020 voor de 5e keer 
op rij in de mooie tuin van deze locatie zomer-
concerten organiseren. De vriendenstichting 
heeft besloten vanwege dit jubileum een  

optreden te sponsoren. 

 

Robotkatten 
Voor Topaz Vlietwijk in Voorschoten heeft on-
ze vriendenstichting 6 katjes gekocht, voor 
elke huiskamer één! Geen echte natuurlijk, 
maar wel levensecht! Het volgende bericht 
van een medewerker op het intranet van 
Topaz zegt genoeg over het positieve effect 
van deze katten op de bewoners: 
 

 
Qwiek.up 
Topaz Overduin hebben 
we blij kunnen maken met 
een bijdrage aan een 
Qwiek.up. De Qwiek.up 
creëert een audiovisuele 
beleving voor cliënten, 
waardoor ze meegenomen 
worden in hun persoonlijke 
belevingswereld. Hierdoor 
vermindert in veel gevallen 
de zorgvraag van bewo-
ners. De Qwiek.up biedt 
talloze mogelijkheden aan zorginterventies en 
ondersteunt de zorgverlener op de momenten 
die daarom vragen. Zo kunnen ze meer aan-
dacht besteden aan andere cliën-
ten en activiteiten.  
 

“Toen ik afgelopen dinsdag voor mijn weke-
lijkse bezoekje bij een bewoonster van Via 
Riposo (Vlietwijk) aankwam, zag ik dat ze 
een schitterende pluche poes op haar 
schoot had liggen. Nu moet je weten dat 

mevrouw 
idolaat is 
van alles 
wat met 
poezen te 
maken 
heeft, dus 
ik keek er 
niet raar 
van op. 

Toen ik de poes aaide bleek het een robot-
poes te zijn die direct reageerde op de  
aanraking. En niet alleen door te miauwen 
maar ook door te bewegen en te spinnen. 
Geweldig!!! Niet alleen ik was onder de  
indruk, maar mevrouw duidelijk ook. In de 
anderhalf jaar dat ik haar bezoek heb ik 
haar nog nooit zo spraakzaam meege-
maakt. Niet tegen mij, maar tegen de poes. 
Fantastisch dat iets als een robotpoes een 
95 jarige dame nog zoveel plezier kan  
bezorgen en haar eenzaamheid wat kan 
verdrijven. Wat een mooi initiatief.” 



Vrienden van Topaz 
De Stichting Vrienden van Topaz zet zich in om 
het leven van bewoners en vrijwilligers van 
Topaz aangenamer te maken. Dit doet ze door 
het realiseren van zaken die buiten de reguliere 
zorgverlening, behandeling en  begeleiding val-
len.  
Dat kunnen grote projecten zijn, zoals een ge-
luidsinstallatie of een duofiets, of kleinere din-
gen, zoals de robotkatten. 
 
Het bestuur van de Vrienden van Topaz  
bestaat uit vrijwilligers en is onafhankelijk van 
de zorgorganisatie Topaz. Alle locaties van 
Topaz kunnen vragen om financiële ondersteu-
ning door de Vrienden van Topaz. 
 
Doneren? 
U kunt ieder gewenst bedrag overmaken op 
bankrek.nr. NL33 RABO 033.55.80.661 t.n.v. de 
Vrienden van Topaz te Leiden.  
Of scan de QR-code hieronder! 
 
Voor de projecten die de Vrienden van Topaz 
realiseert, krijgen we vaak bijdragen van particu-
lieren, ouderenfondsen en bedrijven.  
 
Hartelijk dank! 

 

Topaz 
Topaz is een ouderenzorgorganisatie in de 
regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek. 
We bieden zorg aan kwetsbare mensen met 
een complexe zorgvraag die thuis niet meer 
zelfstandig kunnen wonen. Dit doen we in 
onze acht huizen en in ons revalidatiehotel. 
Onze gespecialiseerde behandelaren en on-
ze VPT-teams (Volledig Pakket Thuis) ko-
men ook bij mensen thuis. Bovendien heb-
ben we het grootste Huntington-
expertisecentrum ter wereld in huis. 
 
Ons motto is: het hele leven telt. Of mensen 
nu definitief bij ons wonen, tijdelijk revalide-
ren of thuis extra ondersteuning krijgen, we 
kijken altijd verder dan de zorgvraag van dat 
moment. We zijn geïnteresseerd in het hele 
verhaal; hun complete levensgeschiedenis. 
Alleen op die manier, als we weten wie ze 
zijn en waar ze blij en gelukkig van worden, 
kunnen we ze de zorg bieden die bij ze past.  
 

1. Scan de QR-code 
2. Klik op de link 
3. Geef het te betalen 

bedrag in 
4. Kies uw bank 
5. Rond de betaling af 

in uw bankapp 


