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Jaaroverzicht 2020

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de
projecten waar stichting Vrienden van Topaz een
bijdrage aan leverde in 2020.

Projecten 2020

Spelmateriaal
Door Overduin, Overrhyn en de Ontmoetingscentra van Topaz is een aanvraag gedaan voor
spelmateriaal. Als gevolg van het coronavirus kregen de bewoners van Topaz langere periode minder
of geen bezoek. Mede hierdoor ontstond
een behoefte aan
meer afwisseling in
spelmateriaal. Een
dergelijke aanvraag
past goed bij de criteria die de Stichting
Vrienden van Topaz
aan een verzoek stelt.
Eén van de belangrijkste voorwaarden waaraan
een aanvraag moet voldoen is dat het project
een aanwijsbare bijdrage levert aan het welbevinden van bewoners. En dat doen gezelschapsspellen natuurlijk!

Belevenistablets
Overrhyn werd getrakteerd op traditionele spellen, maar ze hadden ook een wens om op elke
woonkamer en de centrale activiteitenruimte een
belevenistablet te krijgen. Met deze tablet, met
een op ouderen afgestemd touchscreen, kunnen
bewoners digitale actie
-reactiespellen spelen
en puzzels maken. Er
staan woord– en taalspellen op en het is
mogelijk om naar
foto’s en filmpjes te
kijken. Het stimuleert
beweging en cognitieve ontwikkeling en zorgt voor plezier. Bovendien
zijn de tablets geschikt om mee te beeldbellen,
een functionaliteit waaraan in deze periode van
corona veel meer behoefte is dan in voorgaande
jaren. Mede dankzij een flinke bijdrage van
Fonds 1818 en van de Vrienden van Topaz is
deze wens verwezenlijkt.
Corona preventieschermen
Helaas kregen we in 2020 te maken
met het afschuwelijke coronavirus.
Wat een impact heeft dit op onze be-

woners en op de zorgmedewerkers. Bezoek was
gedurende de eerste lockdown niet welkom op
de Topazlocaties en er werden speciale ‘babbelboxen’
ingericht. Dankzij een fantastische bijdrage van
Fonds1818, stichting Carolusgulden en de Vrienden
van Topaz konden de
transparante schermen geplaatst worden en de bewoners hun familie veilig zien
en spreken.
Vervoersmiddelen
Duofiets Foreschate
Topaz Foreschate was de enige locatie die nog
niet beschikte over een eigen duofiets. Een van
de medewerkers van Topaz stuitte op een prijsvraag bij Blominterieurs in Sneek. Hiermee werd
een basis duofiets gewonnen. Met behulp van
de stichting Vrienden van Topaz is deze fiets geschikt gemaakt voor de bewoners. Denk hierbij
aan voetsteunen en bijvoorbeeld een draaistoel
om de instap makkelijker te maken.

De fiets is feestelijk overhandigd aan Foreschate
door ons bestuurslid Joke Klein en de vertegenwoordiger van Blominterieurs, Johan Sterk.
Duofiets Overduin
In Overduin zijn vanwege de grootte en uitgestrektheid van het gebouw wel drie duofietsen.
Eén van de duofietsen had geen trapondersteuning. Hierdoor werd deze niet gebruikt. Erg zonde. De Vrienden van Topaz hebben de elektrische ondersteuning van deze fiets bekostigd,
zodat ook bewoners die weinig spierkracht hebben er mee op uit kunnen gaan!
Rolstoel met duwondersteuning
In Lakenhof wordt veel met bewoners gewandeld. Echter wat kan het soms zwaar zijn om
een rolstoel te duwen! Via de organisatie van de
Leidse Singelloop ontving Topaz een
geweldig bedrag voor een rolstoel

met duwondersteuning. Deze
rolstoelen zijn erg prijzig, maar
door een donatie van stichting
Vrienden van Topaz en het
fonds RDO Balije van Utrecht
is de aanschaf tot stand gekomen.
Tuktuk Foreschate
Een Tuktuk is een ludieke, herkenbare kleine
elektrische auto waarmee bewoners vervoerd
worden naar het dorp om een winkel of een
horecagelegenheid te bezoeken. Foreschate
had de wens om de
flexibiliteit van vervoer
voor bewoners te vergroten. Daarnaast is
het een makkelijke
manier om bewoners
uit de wijk op te halen,
zodat ze een activiteit
bij Topaz kunnen bijwonen en daardoor meer onder de mensen
zijn. Een project dat door donaties van het
Oranjefonds, fonds ANWB, Vrienden van
Topaz en het Rabobank innovatiefonds tot
stand is gekomen. De feestelijke onthulling
van de Tuktuk heeft helaas niet plaats kunnen vinden door alle strenge corona maatregelen.

Verfraaiing gang in Vlietwijk
Bij Topaz Vlietwijk is de glazen balustrade op
de 1e verdieping beplakt
met een mooie
afbeelding. Bewoners vonden
de diepte achter het glas
spannend,
waardoor ze
soms niet door
wilden lopen. Dit blijkt een goede en gezellige
oplossing te zijn!
Grote TV voor fietsactiviteit
In Foreschate sporten de bewoners graag. Er
staan loopbanden en hometrainers opgesteld
in de beweegruimte voor zes personen. Met
z’n allen kijken de bewoners met veel plezier
naar het scherm van het fietslabyrint. Die vertoont filmpjes en afbeeldingen onder andere
van de dorpen en steden waar zogenaamd
gefietst wordt. Omdat niet iedereen de kleine
TV goed zag, is er een nieuwe,
grotere TV bekostigd.

Tafellopers en tafelkleed
De geestelijk verzorger in
Foreschate en Vlietwijk
miste attributen om de bijeenkomsten die zij organiseert meer herkenbaarheid
te geven. Zij mag een
groot tafelkleed en vier tafellopers in de kleuren van het kerkelijk jaar
aanschaffen.
Terras vlietwijk
Met de bijdrage van de Vriendenstichting is het
terras van Topaz Vlietwijk opgeknapt, een hek
geplaatst en er zijn planten neergezet.
Plantenbakken Lakenhof
De balkons van deze locatie worden verfraaid
met zes mooie nieuwe plantenbakken.

Afgelaste projecten 2020

ToPaasKoor
De repetities voor het optreden van het ToPaasKoor waren in volle gang, toen drie weken
voor de uitvoering alle bijeenkomsten werden
geannuleerd als gevolg van het coronavirus. Er
waren al een hoop kosten gemaakt. Door de
coulante opstelling van stichting de Carolusgulden, het H.L. Druckerfonds en de Vrienden van
Topaz, hoefde Topaz de reeds gemaakte kosten niet te betalen.
Huidhonger
Het project Huidhonger, dat dankzij Stichting
de Carolusgulden, Steunstichting Gezondheidszorg Voorschoten, Fonds 1818, RCOAK,
Sluyterman van Loo en de vriendenstichting
op vijf locaties zou starten in april, is uitgesteld.
Huidhonger is een dansprogramma, waardoor
nieuwe vormen van communicatie mogelijk
worden gemaakt. Door HuidHonger leren
bewoners en hun naasten weer uiting te geven
aan hun gevoelens.
Muziek in de tuin jubileum 2020
Het jubileumconcert in de tuin van Foreschate
is uitgesteld naar 2021. Hopelijk kan op de
nieuwe datum met veel personen genoten worden van een mooi optreden!

Toegekend project 2021

Voor de tuin van Overduin zijn nieuwe konijnenhokken en een nieuwe tuinkas gewenst. In
de laatste vergadering van 2020 heeft het bestuur besloten om aan de tuinkas 25% bij te
dragen. Voor de overige kosten worden fondsen en sponsors aangeschreven. De
konijnenhokken mogen aangeschaft
worden.

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 vallen.
Dat kunnen grote projecten zijn, zoals een bijdrage aan de tuktuk of een duofiets, of kleinere
dingen, zoals de tafellopers en het 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.
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 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 geïnteresseerd 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

