
Het Momentum actief binnen Landgoed Glorieuxpark 

Zorg & Wonen Glorieux werkt samen met Stichting Het Momentum voor de werving en opleiding van 

onze vrijwilligers. Een geschikte Momentum vrijwilliger wordt gematcht met een bewoner van onze 

leefstijlwoningen. Met minimaal een uurtje per week gaan ze samen op zoek naar wat er nog wél 

kan, ondanks de dementie. Uiteraard gebeurt dit alles binnen de regels van RIVM. 

 

Werven - opleiden - matchen - begeleiden 

Het Momentum werft en leidt op. Normaal gesproken in workshops, nu zal dit waarschijnlijk een 

online cursus worden, afhankelijk van de ontwikkeling van het virus. De matches vinden plaats in 

nauw overleg met mantelzorger en met ons, op basis van gedeelde interesses of een zelfde 

achtergrond, zodat zowel de bewoner als de vrijwilliger daar plezier aan kunnen beleven. Na de 

match volgt begeleiding door onze medewerkers en door Het Momentum. 

Het idee is dat we ook onze bestaande vrijwilligers de kans geven om de opleiding van Het 

Momentum te volgen. Hierover later meer. 

 

Van glimlach tot landelijke erkenning 

Het Momentum is begin 2018 opgezet door Sylvia Eickholt, die jarenlang mantelzorgster van haar 

moeder was. Ook toen haar moeder in een verpleeghuis verbleef, ging haar zorg door. Daar merkte 

zij hoeveel behoefte er was aan persoonlijke aandacht en hoe goed dit de bewoners deed. Vanuit de 

gedachte dat er nog zoveel wél kan en dat haar moeder niet voor niets alzheimer heeft moeten 

doorstaan en dat daar iets goeds uit móest voortkomen, stuurt zij het vrijwilligerscollectief aan.  

 

Samen met de vrijwilligers bereikt zij mooie dingen, zoals een glimlach en enthousiasme bij veel 

bewoners, mooie persoonlijke verhalen en een cabriorit en campingdag voor groepen bewoners van 

diverse verpleeghuizen. Voor dit alles ontving de Stichting van het Oranje Fonds een bijdrage in de 

kosten en landelijke erkenning (www.hetmomentum.nl/erkenning) met de Anneke van der Plaats 

Award in 2019 en de nominatie voor het ANBW Fonds in 2020.  

 

Meer weten? 

Wil jij meer weten over Het Momentum? Ben of ken jij een vrijwilliger voor een match op maat? 

Neem dan contact op met Carla Bodet, die de samenwerking met Het Momentum coördineert via 

mailadres c.bodet@woondienstenglorieux.nl of kijk op www.hetmomentum.nl voor meer info!  

 

 


