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Jaaroverzicht 2021
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht
van de projecten waar stichting Vrienden van
Topaz een bijdrage aan leverde in 2021.

Projecten 2021
Categorie ‘Sportief’
Virtueel fietsen

Bij virtueel fietsen zit iemand in zijn (rol)
stoel te fietsen achter een
beeldscherm. Zodra de
benen stoppen met trappen,
stopt ook het beeld,
waardoor er een stimulans is
om door te gaan. Men kan
uit ruim 600 routes kiezen
in de directe omgeving,
zoals Leiden of Katwijk,
maar ook kunnen bewoners
fietsavonturen maken buiten de landsgrenzen.
Er was zo veel animo onder de cliënten om
virtueel te fietsen, dat op diverse locaties
regelmatig te weinig fietscapaciteit was.
Onder de projectnaam ‘Tour de Topaz’ kon
Topaz vijf fietsen aanschaffen. De Vrienden
van Topaz gaven een mooi bedrag.
Daarnaast zijn voor dit project nog giften
ontvangen van Fonds 1818, De Carolusgulden
en het dr. CJ Vaillantfonds (LVC).

Duofiets Zuydtwijck
De oude duofiets was
aan vervanging toe.
De Carolusgulden en
Stichting Vrienden van
Topaz schonken samen
een nieuwe fiets.

Rolstoelfiets Overrhyn

Voor dit project is geld toegezegd door de
Vrienden en ook RDO Balije van Utrecht
draagt bij.
We hebben nog net niet genoeg om zo’n
speciale fiets aan te schaffen!!
We hopen op nieuwe donaties, zodat in
2022, ook mensen in een rolstoel op de fiets
mee naar buiten kunnen!

Categorie ‘Welzijn’
Moestuinkas Overduin

Het moestuin-dagbestedingsproject groeide
uit zijn jasje en de wens voor een tuinkas was
groot.
Dankzij een gift
van het Regina
van Geunsfonds
en van stichting
Vrienden van
Topaz, kwam er
in 2021 een grote
nieuwe kas. Deze
stond al heel snel vol met diverse groente- en
fruitgewassen!

Qwiek.up connect Zuydtwijck en
Lakenhof

Dit apparaat projecteert beelden die
aansluiten bij de persoonlijke behoefte en
kan rust creëren.
De bewoners ontspannen zichtbaar.
Bovendien heeft het een functie waarmee
men kan beeldbellen met familie. Dit komt
altijd van pas als mantelzorgers niet in de
buurt wonen, maar zeker ten tijden van
corona als bezoek minder aanwezig mag
zijn. De Vrienden van Topaz hebben samen
met Fonds 1818, RCOAK, Ars Donandi en de
Rabobank kunnen zorgen dat Lakenhof en
Zuydtwijck een Qwiek hebben gekregen.

Puzzels & Spelletjes Revitel

In Revitel komt men om te revalideren,
maar ja, dit doe je niet de hele dag. Een
beetje vertier mag er ook zijn en daarom
gaf Stichting
Vrienden van
Topaz een
puzzel- en
spelpakket aan
deze locatie.

Multifunctionele rustruimte
Haagwijk

Op deze locatie mist men een plek om rustig
een gesprek te kunnen voeren met familie,
een plek om stil te zijn.
Ook bestaat al langer de wens voor bewoners
een rustruimte te creëren met sfeerverlichting
en de mogelijkheid naar muziek te luisteren.
In het afgelopen jaar is het gelukt om
hiervoor financiën bij elkaar te vinden. In het
voorjaar van
2022 zal een
blokhut in de
tuin worden
geplaatst
voor deze
doeleinden!
Aan dit
project dragen
TeekensKarstens, Monuta helpt, De
Carolusgulden, Botermans Elektrotechniek
B.V. en stichting Vrienden van Topaz een
steentje bij.

Nieuwe kapel Overduin

De verbouwing van locatie Overduin staat
op het punt van starten. Het toegezegde
bedrag voor dit project, waar de nieuwe
kapel een onderdeel van is, heeft het bestuur
overgemaakt aan stichting Topaz.

Categorie ‘Muziek’
Muziekberen Arthur

Onze vriendenstichting
bankiert bij de
Rabobank en kan
daarom inschrijven
voor de jaarlijkse actie
RaboClubSupport.
Dankzij de stemmen
van leden hebben
wij vier muziekberen
Arthur aangeschaft en
aan locatie Zuydtwijck
gedoneerd. Uit de super zachte beren komt
muziek, die naar eigen smaak er op gezet kan
worden.

Boomwhackers!

Wat zijn dit?? Boomwhackers zijn vrolijke
gekleurde buizen, waarbij iedere buis zijn
eigen toon heeft. De bewoners slaan op het
juiste moment hun
kleur buis tegen de
tafel en er ontstaat
een muziekstuk!
Het geeft veel lol en
brengt mensen samen.
Stichting Vrienden
van Topaz heeft zeven
locaties voorzien van
Boomwhackers.
Hier gaan de
muziektherapeuten,
ab-ers en
bewegingstherapeuten
mee aan de slag. Dat
wordt een gezellige boel!

Categorie ‘verfraaiing’
De Vrienden
hebben donaties
gedaan, waardoor
er Kunstplanten
in Lakenhof,
echte planten in
de gang van de
Behandelpraktijk
in Zuydtwijck en
48 Balkonbakken met Zomerbloeiers in
Overrhyn zijn gekomen. Deze laatste mede
dankzij leverancier KING BV.
Voor Vlietwijk zijn
nieuwe Fotolijsten
gekocht voor de centrale
hal aldaar. De oude
waren kapot gegaan. Dat
ziet er weer verzorgd uit!

Vlietwijk

Els Wiegel organiseerde een gezellige
middag voor de bewoners met een
draaiorgel.

Overrhyn

In de hal op deze locatie prijkt voortaan met
kerst een vier meter
hoge kerstboom!

Munnekeweij

Op het dakterras in
Noordwijkerhout staat door
deze actie kerstverlichting
en in elke gang hangen
mooie nieuwe kerstkransen.

Revitel
Categorie Kerstactie 2021
Het bestuur van stichting Vrienden van
Topaz heeft alle medewerkers gevraagd om
kerstwensen in te dienen ter waarde van
maximaal € 750,- .
Belangrijkste
voorwaarde: de
bewoners moeten er blij
van worden! Op elke
locatie is de leukste
wens gehonoreerd en
kreeg de inzender een
cheque opgestuurd.

In Revitel staan nieuwe kunstkerstbomen en
is een aantal dekens gekocht om cliënten
warm te houden tijdens een wandeling.

Haagwijk

Ook op deze locatie zijn buitenverlichting en
kunstkerstbomen aangeschaft.

Lakenhof

Foreschate/ Groenhoven

Mede dankzij Stichting De Carolusgulden
was er in Foreschate in de week van 13
december een mini themaweek in Charles
Dickens stijl.

Op elke verdieping hebben de bewoners
genoten van de voorstelling ‘bedtimestories’.

Zuydtwijck

Zo was er een muzikale bingo en kwam het
Charles Dickens kwartet “de X-max Vocals”
langs. Ze zongen prachtig en waren mooi
aangekleed in de zo herkenbare nostalgische
Charles Dickens kledij. Een heerlijke week
waar de bewoners met veel plezier aan terug
denken!

Jolanda Been deed een wens voor nieuwe
kerstversiering.
Twee nieuwe bomen staan nu voortaan met
kerst in de hal van Zuydtwijck!

Overduin

De geplande kerstmarkt kon niet doorgaan
en deze locatie organiseert in 2022 een
voorjaarsmarkt.

Vrienden van Topaz

De Stichting Vrienden van Topaz zet zich
in om het leven van bewoners van Topaz
aangenamer te maken. Dit doet ze door het
realiseren van zaken die buiten de reguliere
zorgverlening, behandeling en begeleiding
vallen.
Dat kunnen grote projecten zijn, zoals
een bijdrage aan de virtuele fietsen of
de rustruimte, of kleinere dingen, zoals
kunstplanten, bloembakken en spelmateriaal.
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
ondersteuning door de Vrienden van Topaz.

Helpt u mee om wensen te
vervullen?

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 hiernaast!
Voor de projecten die de Vrienden van Topaz
realiseert, krijgen we vaak bijdragen van
particulieren, 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 onze
VPT-teams (Volledig Pakket Thuis) komen
ook bij mensen thuis. Bovendien hebben we
het grootste Huntingtonexpertisecentrum
ter wereld in huis.
Ons motto is: het hele leven telt. Of
mensen nu definitief bij ons wonen, tijdelijk
revalideren of thuis extra ondersteuning
krijgen, we kijken altijd verder dan de
zorgvraag van dat moment. We zijn
ge nteresseerd in het hele verhaal; hun
complete levensgeschiedenis.
Alleen op die manier, als we weten wie onze
bewoners 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

