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Piramide Timer
Deze timer in de vorm van een
piramide is uitermate geschikt voor
kinderen met ADHD, met
aandachtsproblemen en hyperactieve
kinderen. Een erg leuke stevige en
duidelijke timer. Handig om in de klas
in te zetten, maar ook thuis goed te
gebruiken. Kinderen zullen het een
geweldig hulpmiddel vinden om hen
te helpen zelfstandig te werken en
studeren.

HOE WERKT DE PIRAMIDE TIMER?

1. Stel de tijd van de Timer in op
bijvoorbeeld 10 minuten en
start de Timer waardoor de
onderste ring van de piramide
groen wordt.

2. Zodra de tijd op de helft is zal
de oranje ring oplichten, en bij
het verstrijken van de tijd zal
de rode punt oplichten.
Iedereen weet nu dat de
beschikbare tijd verstreken is.

3. Via een afstandsbediening
kan de begeleider tijd
toevoegen of weg nemen.

PRATENDE
DOBBELSTEEN

Nieuwsbrief Maart 2018. 
Eric Corton speelt solovoorstelling Ma

De solovoorstelling Ma is vanaf januari 2018 te zien in de Nederlandse theaters. Acteur en
presentator Eric Corton vertolkt de rol van de zoon in deze theaterbewerking van de gelijknamige
bestseller van Hugo Borst.

Ma belooft een liefdevol portret te worden van een moeder in de woorden van haar zoon. Zijn dilemma’s,
angsten én moederliefde worden vertolkt door Eric Corton: “Toen ik gevraagd werd voor Ma hoefde ik er
niet lang over na te denken of ik deze voorstelling wilde spelen. Ik kende de columns van Hugo Borst en
volgde, net als veel anderen, met regelmaat hoe het met zijn moeder ging. Om dat verhaal straks op het
toneel te mogen vertellen, vind ik heel bijzonder. Omdat het een heel ‘echt’ verhaal is. Een verhaal van
afscheid, van herinneringen, van angst voor het onbekende en van harde humor. Een echt verhaal over
de laatste fase van een leven. Een belangrijk verhaal. Omdat zoveel mensen met de gevolgen van
dementie en Alzheimer geconfronteerd worden. Partners, kinderen, broers en zussen. Als je brein het
niet meer goed doet, heeft dat een enorme impact op jezelf maar ook op je omgeving. En juist dat mag
ik straks zichtbaar, maar vooral ook voelbaar gaan maken. Ik hoop dat als je straks in de zaal zit je hard
moet lachen, je misschien iets leert en Ma je in stilte ontroert.”  

Op 17 Maart speelt deze voorstelling in theater de Kattendans te Bergeijk.
Aansluitend aan deze voorstelling zullen we op de infomarkt te vinden zijn met een kraampje met een
deel van ons assortiment.
Daar kunt u onze producten dan zelf bekijken, en kunt u voor informatie, advies en eventuele vragen
ook bij ons terecht.
 

Tips om herinneringen op te halen:
Als je naaste dementie heeft, is het belangrijk om samen herinneringen op te blijven halen. Het
zorgt niet alleen voor een fijn moment samen; herinneringen kunnen je naaste ook activeren en
opvrolijken als ze somber zijn. Zelf aan de slag met herinneringen ophalen? Laat je inspireren
door onze tips.  
Misschien vertelde je naaste vroeger honderduit, maar zorgt de dementie ervoor dat hij/zij stiller wordt.
Het bewust ophalen van herinneringen kan helpen om een gesprek op gang te brengen. Als je niet
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Deze pratende dobbelsteen is een
erg leuk hulpmiddel voor zowel jong
als oud.                               Zowel te
gebruiken in de klas, of bijvoorbeeld
in verzorgings/bejaardentehuis. 
In deze kubus kun je zelf plaatjes of
foto’s doen, en op elke zijde bestaat
de mogelijkheid om 10 seconden
muziek, spraak of geluid op te nemen.
Leuk om te dobbelen en muziek uit de
oude doos  met bijpassende artiest te
horen en zien. Of bijvoorbeeld foto’s
van familieleden.
De boodschappen zijn eenvoudig op
te nemen en de plaatjes zijn makkelijk
te verwisselen.
Door de dobbelsteen te rollen, zal er
telkens een ander plaatje boven
komen en de bijbehorende tekst,
geluid of muziekfragment zal te horen
zijn.
Zo zijn er dus talloze spelletjes mee
te bedenken.

ONZE
FACEBOOKPAGINA
Op deze pagina mag u verhalen en/of
vragen met ons delen.
Dat mag serieus zijn, maar ook
gewoon voor de "GEZELLIGHEID"
Wij zijn dol op verhalen/foto's
/spulletjes uit "grootmoederstijd". Ook
mooie teksten en spreuken mag u
met ons delen.
Ook bent u van harte welkom om
onze webwinkel te bezoeken.

zo goed weet waar je moet ‘beginnen’, helpen onderstaande tips je op weg. Geniet samen van mooie
momenten uit het verleden. Wie weet leiden die momenten wel weer tot nieuwe, onvergetelijke
herinneringen.
 

Tip 1: Maak een levensboek
In een levensboek verzamel je mooie herinneringen uit het leven van je
naaste. Zoek foto’s en plaatjes van familie, de woonplaats waar iemand
is opgegroeid, vakanties en andere dierbare momenten. Schrijf erbij wat
er te zien is en welke herinneringen bij de afbeelding horen. Je kunt een
levensboek maken door zelf foto’s en plaatjes in een boek, schrift of
map te plakken. Een levensboek is ook waardevol wanneer je naaste
naar een verpleeghuis verhuist. Via het boek leren verzorging,
vrijwilligers en ander bezoek het leven van je naaste kennen. 
 Onze fotoalbums bevatten ook de mogelijkheid tot zelf ingesproken
tekst waardoor het levensboek nog levensechter wordt.       

                                                          
 

Tip 2: Vul een herinneringskoffer
Een herinneringskoffer is een koffer met spulletjes uit het verleden van
je naaste. Ga op zoek naar voorwerpen, geuren, kleuren en
smaken waarvan je verwacht dat ze herinneringen losmaken bij je
naaste. Denk bijvoorbeeld aan oude boeken, speelgoed, zeep,
snoepjes, huishoudelijke attributen, foto’s en plaatjes, beeldjes of een
favoriete LP.  Stop alle attributen in een koffer, mand of doos en neem
de tijd om deze rustig met je naaste uit te pakken.

Of een knuffel van je lievelings huisdier
 

Tip 3: Luister muziek
Muziek is een mooie manier om contact te maken met je naaste met
dementie. Het is goed mogelijk dat de liedjes uit hun jeugd in hun
geheugen staan gegrift. Speel hun favoriete muziek en kijk wat dit bij
hen losmaakt. Een leuke manier kan zijn door middel van deze
dobbelsteen met foto’s en bijpassend muziekje uit de oude doos. Lekker
samen zingen op herkenbare deuntjes van vroeger.

 

Tip 4: Bezoek plekken uit het verleden
Aan welke plekken heeft je naaste bijzondere herinneringen? Bestaan deze plekken nog? Bekijk of het
mogelijk is om een bezoek te brengen aan de oude straat, school, werk of andere plekken waar ze
vroeger graag kwamen. Maak er een gezellig middagje uit van, inclusief een punt ouderwets lekkere
appeltaart.
 

Tip 5: Lees boeken met verhalen en plaatjes van vroeger
Lees je naaste voor uit boeken die ze vroeger graag lazen. Of bekijk samen boeken met plaatjes of
verhalen van vroeger. Bekijk samen de herkenbare tekeningen en vraag hoe het vroeger bij jouw naaste
was. Herkennen ze de vogels of de bloemen? Wat was hun vaste taak vroeger thuis? Welke spelletjes
speelde je naaste op het schoolplein? Wat dronken ze als ze op visite ging bij opa of oma?
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