Familiebijeenkomst

Dwaal paden

3. op

het erf
Samen de dag doorbrengen

Het erf is de centrale plek van waaruit de omliggende landschappen kunnen worden bereikt en waar de voormalige schuren onderdak bieden
aan diverse zorgconcepten. De bestaande dagopvang wordt gehandhaaft, maar wordt uitgebreid met activiteiten en mogelijkheden voor
mantelzorgers, familie en vrienden van cliënten.
Bezoekers komen aan via de Gommelsestraat en lopen na het parkeren van de fiets of auto langs de woning (1.) het achtererf op. De oude
stallen (4. en 5.) aan de linkerhand bieden ruimte om verbouwd te worden tot multifunctionele ruimtes waar verschillende arrangementen
worden geboden voor families, vriendengroepen of zorgprofessionals. De arrangementen bieden een dagverblijf in een dementie vriendelijke
omgeving met professionele zorghulp nabij. Afhankelijk van de behoefte kan dan de serieuze ervaring verpakt worden in een ontspannend
dagje uit. In de weekenden kan de bestaande dagopvang (3.) ook ruimte bieden voor dit soort activiteiten.
De oude koeienstal (5.) is ook het vertrekpunt voor een zogenaamde dementie experience. Het idee hiervan is om bezoekers zelf in een
verwarrende wereld te brengen zodat men zelf ervaart hoe het is als je geheugen niet meer goed werkt. In de leegstaande stal kunnen enkele
fysieke kamers worden ingericht waar niets is wat het lijkt en waar je wordt bijgepraat over de verschillende vormen van dementie en hoe deze
worden ervaren door de cliënt. Ook kun je hier in virtual reality beleven hoe dat is om dement te zijn. De wandeling die men rondom het erf
kan maken bestaat uit dwaalpaadjes die verwarrend werken door doorgangen en doodlopende paden continu te verwisselen. De ervaringen
die men beleeft worden begeleid en nabesproken met (ervarings)deskundigen.
Voor de verzorgers en de mensen die dagelijks te maken hebben met een persoon met dementie in hun omgeving biedt de locatie ruimte om
even te ontspannen terwijl hun dierbare in goede handen is. Zo is er een nieuwbouwschuur (2) met een zwembad en wellness mogelijkheden
waar ontspanning en gerichte behandelmethodes de vaak vermoeide verzorgers even een moment van rust geven. Er is ruimte om ervaringen
uit te wisselen met lotgenoten, stoom af te blazen en een goede wandeling te maken over het erf en het omliggende landschap.
Onze plannen houden hiermee niet op, de volgende stap is het verder uitwerken en concretiseren van de bovenstaande ideeën om ze
uitvoerbaar te maken en zo uiteindelijk de zorgboerderij van de toekomst sterker te verankeren in het landschap en de maatschappij.

Belevingswereld

Ervaringen uitwisselen

