Jaarverslag 2021

Inleiding
De Stichting Global Charity Support Foundation heeft in 2021 aanvankelijk weinig kunnen
doen als gevolg van corona. Vanaf april 2021 zijn plannen uitgewerkt om de
fototentoonstelling van Cathy Greenblat, die in beheer is bij de stichting, in Zeist op te zetten
rond Wereld Alzheimerdag op 21 september, met de bedoeling daaromheen een aantal
andere activiteiten te laten plaatsvinden.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het project: Dementie Anders Bekeken.

Verslag activiteiten Dementie Anders Bekeken in Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug
September-oktober 2021
In Zeist hebben we een projectgroep opgericht met als deelnemers vier organisaties: Alzheimer
Nederland afdeling Zeist en omstreken, KunstenHuis Zeist/De Bilt, Samen voor Zeist en stichting
Global Charity Support Foundation.
De fototentoonstelling over mensen met dementie van de Amerikaanse fotografe Cathy Greenblat
bevat ongeveer 100 foto’s die overal de op de wereld zijn gemaakt en mensen met dementie tonen
met hun naasten, verzorgers of bij activiteiten. De rode draad is: laten zien dat er leven met
dementie mogelijk is als dat gepaard gaat met liefde, aandacht en goede zorg. Deze wilden we in
Zeist laten zien.
Het aanvankelijk idee van één locatie in Zeist (bijv. Gemeentehuis) moest al snel worden losgelaten.
Toen we eenmaal hadden besloten tot meerdere locaties meldden zich vele instanties en moesten
uiteindelijk meer dan 50 foto’s worden bijgedrukt. Naast de tentoonstelling konden we een groot
aantal andere activiteiten organiseren. Achteraf gezien was dit een periode zonder lockdowns waarin
veel kon. We hebben een aantal lezingen georganiseerd, drie dialoogsessies over dementie, een
aantal Alzheimer Café bijeenkomsten, trainingen Samen Dementievriendelijk en een aantal sessies
“Buiten Spelen” bij verzorgingshuizen.

Opening
De opening van het project vond plaats op 15 september in de Klinker muziekschool boven de
bibliotheek te Zeist door burgemeester Jansen en fotografe Cathy Greenblat die beiden een
persoonlijk verhaal hielden. Daarna was er discussie en de mogelijkheid om de tentoonstelling te
bekijken, zowel bij de Klinker zelf als in de bibliotheek. Er waren ongeveer 50 belangstellenden.

Zeist:
Locaties
KunstenHuis, Egelinglaan 2B
Bibliotheek IDEA, Markt 3
De Looborch, Woudenbergseweg
Wijkcentrum ’t Volle Hof, Ln v Vollenhove 12b
Boekhandel Kramer & van Doorn, Slotlaan 221
BUITEN: Slotlaan tussen Rond en Hogeweg
BUITEN: PGGM (zelfde foto’s vanaf 4 oktober)

Tentoonstelling en informatiemateriaal bibliotheek

Aantal foto’s
20
10
10
10
2
12

Tentoonstelling Slotlaan

Utrechtse Heuvelrug:
Locaties
Bibliotheek Maarn, Trompplein 5
Bibliotheek Driebergen, Hoofdstraat 164
Kultuurhuis Doorn, Kerkplein 4
Bibliotheek Leersum, Hoflaan 31
Bibliotheek Amerongen, Allemanswaard 13

Aantal foto’s
2
2
2
2
2

Bunnik:
Locaties
Boekhandel Ravenswaay
Woonzorgcentrum Bunninchem
Cultuurhuis en Alzheimer Cafe

Aantal foto’s
3
15
5

De Bilt/Bilthoven:
Locaties
MENS De Bilt, Molenkap 60, De Bilt
Boekhandel, De Bilt
Idea, bibliotheek Bilthoven
Onvergetelijk Leven, Hollandsche Rading
Accolade: D’Amandelboom
De Rinnebeek
Biltse Hof

Aantal foto’s
9
1
4
25
5
5
5

Tentoonstelling MENS de Bilt
Het is lastig precies te bepalen hoeveel mensen de tentoonstelling hebben gezien, met name buiten
hebben veel mensen er langs gelopen en sommigen bleven staan en lazen de teksten en er ontstonden
zelfs gesprekken, ook in een aantal winkels langs de route aan de Slotlaan. Per instelling zijn het ook
wel enige honderden. Van de 500 boekjes zijn er op diverse locaties ruim 400 meegenomen. Wij
schatten dat de tentoonstelling door zeker 5-7000 mensen is gezien in meer of mindere mate van
intensiteit. De buitenexpo staat nog enige weken bij PGGM en ook Wijkcentrum ’t Volle Hof heeft
gevraagd om de tentoonstelling langer te mogen hebben.

Lezingen
De lezing van Debby Gerritsen over “Dementie en Covid-19” vond plaats in Hotel Theater Figi op 22
september 2021. Er waren ongeveer twintig aanwezigen, bijna allemaal afkomstig uit de zorg hetgeen
tot een levendige discussie leidde over een breder begrip van het welbevinden bij dementie.

De lezing van Mohammed Benzakour vond plaats op 15 oktober in de moskee in Zeist-West. Hier
waren ongeveer 50 aanwezigen en ontstond een discussie over de noodzaak van een islamitisch
verpleeghuis, of een afdeling binnen een bestaand verpleeghuis. De organisatoren van Dementie
Anders Bekeken zijn gevraagd hierover mee te denken met het moskee bestuur. Er is oom noodzaak
om meer over dementie te spreken met deze gemeenschap, gezien het taboe dat nog steeds heerst.

Zeist in Dialoog
Dialoog over dementie is gehouden in Het Atelier op 29 september, bij Monuta op 5 oktober en de
derde bijeenkomst op 23 oktober in Arulmigu Sri Thurkai Amman Tempel. In totaal hebben zo’n 30
mensen deelgenomen.

Alzheimer Café
Voor het eerst sinds corona hebben weer Alzheimer Cafés plaatsgevonden in:
Bunnik op 9 september
De Bilt 14 september
Zeist 21 september
Driebergen 29 september

Training Samen Dementievriendelijk
Trainingen voor medewerkers van bedrijven en instellingen.
Op 30 september (10 deelnemers) en 12 oktober (15 deelnemers)

Buiten Spelen
Is aangeboden aan de instellingen voor ouderen, onder andere bij verpleeghuis de Looborch, de
Wijgaard, Mirtehof en Spathodea. Ongeveer 90 mensen hebben dit bijgewoond.

Media
De opening is uitgezonden op Slotstad TV op 15 september, verder is er aandacht besteed aan de
tentoonstelling en dementie meer algemeen door een interview met de heer Wortmann bij Slotstad
Radio op 18 september en Radio M op 21 september en is de heer Benzakour na zijn lezing op 15
oktober geïnterviewd door Slotstad Radio.
De plaatselijke kranten Nieuwsbode heeft tweemaal aandacht besteed met een foto en omschrijving,
de Stadspers eenmaal.
Alle activiteiten zijn geplaatst op de website van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist en omstreken:
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zeist-en-omstreken/wereld-alzheimer-dag-afdelingzeist-en-omstreken

Hiernaar is ook gelinkt via social media:
Twitter: @DAB_Zeist
https://twitter.com/DAB_Zeist
(277 Impressions in 28 dagen)
Facebook: Dementie Anders Bekeken Zeist
https://www.facebook.com/Dementie-Anders-Bekeken-Zeist-105497561803296
(2025 mensen bereikt)
Instagram: @dab_zeist
https://www.instagram.com/dab_zeist/
3471 Accounts bereikt & 39 Accounts verbonden
Linkedin:
Dementie Anders Bekeken Zeist
https://www.linkedin.com/company/dementie-anders-bekeken-zeist/
Gedeeld:
Stichting Alzheimer Indonesia Nederland
Kunstenhuis
Samen voor Zeist
Alzheimer Nederland afdeling Zeist en omstreken
Bibliotheek IDEA
Global Charity Support
Op het algemene deel van de website van Alzheimer Nederland zijn de activiteiten in Zeist als eerste
genoemd in het totale overzicht van Wereld Alzheimer Dag:
https://www.alzheimer-nederland.nl/wereld-alzheimer-dag-2021

Tot slot
De tentoonstelling heeft zeker aan de verwachtingen voldaan en zelfs meer dan dat. De verdeling over
de diverse locaties was wel een logistieke uitdaging. De activiteiten werden wisselend bezocht en we
bemerkten nog veel voorzichtigheid in verband met corona. Het doel om dementie meer onder de
aandacht te brengen en op een positieve manier is zeker gehaald, alsmede de nadruk op het belang
van kunst en cultuur hierbij.
Tevens is er een basis gelegd voor verdere activiteiten in 2022. Door nieuwe lockdowns zijn plannen
hiervoor uitgesteld tot voorjaar 2022 maar het ligt voor hand om ons weer te richten op september
van dat jaar.

Bestuur
Op 31 december 2021 bestond het bestuur van de stichting uit:
Marc Wortmann
Ivanka van de Wardt
Amalia Fonk-Utomo

Voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid

Financieel verslag
Inkomsten
Donaties
Netherland-America Foundation
Subsidie gemeente Zeist
Fonds SGS Achmea
Van Veenendaal-Bot Stichting
Home Instead sponsoring
Biogen sponsoring
PGGM bijdrage kosten vervoer
St. Elise Mathilde Fonds
Alzheimer Nederland afd Zeist e.o.
Alzi Nederland vrijwilligers
Pr. Bernhard Cultuurfonds

300,00
2555,00
4000,00
2000,00
1500,00
2500,00
2500,00
847,00
2000,00
1000,00
300,00
2000,00
21502,00

Uitgaven
Reis- en verblijfkosten Cathy Greenblat
Tentoonstellingsmaterialen
Printen foto's en drukwerk
Lezingen
Boeken Greenblat en Benzakour
Ondertiteling documentaire
Transport buitententoonstelling
Transport foto's uit Frankrijk
Communicatie en promotie
Database
KunstenHuis secretariaat en catering
Bankkosten
Reiskosten vrijwilligers
Diversen

3311,06
1114,36
4517,66
1309,45
467,76
1028,50
2541,00
599,50
1505,00
181,50
4175,00
70,41
294,86
69,20
21185,26

Resultaat

De stichting is gevestigd in Den Haag
Correspondentieadres:
Frederik Hendriklaan 51, 3708 VB Zeist
Bankrekening:
NL28 RABO 0367 5241 12

316,74

