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Stichting Florence Wenst wil het leven van de (wijk)bewoners en de cliënten van 
Florence nóg mooier en fijner maken. Florence Wenst doet dit door jaarlijks vele 
activiteiten op het gebied van cultuur, contact en ontmoetingen en sport en beweging te 
realiseren. Dit overzicht laat zien wat Florence Wenst in 2016 heeft bereikt.

RESULTATEN FLORENCE WENST 2016

Opbrengsten

& ouderen bereiktprojecten
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bij meer dan

20 locaties.

42

35 afgerond
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Voor onze bewoners van de 
afdelingen Gerontopsychiatrie 
is het niet eenvoudig om 
eropuit te gaan. Lichamelijke 
en geestelijke problematiek 
maakt het onmogelijk om 
op stap te gaan. In 2016 is 
daarom vanuit Florence Wenst 
speciaal voor hen een korte 
vakantie georganiseerd. Onder 
professionele begeleiding 
konden de bewoners een 
paar dagen genieten van een 
prachtige natuur én van mooie, 
waardevolle ontmoetingen met 
anderen.

VAKANTIE BEWONERS 
GERONTOPSYCHIATRIE
Expertisecentrum 
Mariahoeve 

FLORENCE MUSICALS
Gulden Huis, Duinstede, 
Duinhage en Dekkersduin

Jaarlijks strijden leerlingen 
uit groep 8 in de Florence 
Musicals. Tijdens dit evenement 
brengen ze hun beste 
eindejaarsmusicalliedjes ten 
gehore. Elk jaar worden andere 
locaties van Florence bezocht. 
Bewoners en wijkbewoners 
genieten enorm van de liedjes 
én van de jongeren. Zeker 
omdat het voor hen makkelijk 
is, vaak met behulp van 
vrijwilligers, om het evenement 
in hun eigen woonomgeving te 
bezoeken.

IN BEWEGING MET DE 
TOVERTAFEL
Mariahoeve, Uitzicht, 
Duinhage en Residence 
Haganum

Op vier locaties van Florence 
zijn in 2016 Tovertafels 
gerealiseerd voor mensen met 
dementie. De Tovertafels zijn 
voor hen een mooie manier 
om lichamelijk en geestelijk in 
beweging te blijven. Mensen 
met dementie zijn vaak passief, 
waardoor hun fysieke, mentale 
en emotionele welbevinden 
achteruitgaat. Op de 
Tovertafel worden bewegende 
afbeeldingen geprojecteerd 
die zij met hun handen in 
beweging kunnen zetten. Het 
spel maakt hen actief.

MUZIEK EN
HERINNERINGEN
CoornhertCentrum

Muziek is een van de laatste 
dingen die onze hersenen 
vergeten. Daarom genieten 
mensen met dementie zo 
van muziek: het roept 
herinneringen op. In 
CoornhertCentrum hebben elf 
bewoners in 2016 hun favoriete 
muziek op een iPod gekregen. 
De bewoners luisteren elke 
dag een uurtje. Met groot 
resultaat: de bewoners zijn 
actief, zingen mee en genieten 
zichtbaar.

STICHTING  FLORENCE WENST

STICHTING ZORGGROEP FLORENCE
levert diensten op het 
gebied van gezondheid en 
zorg’

opereert onder een eigen 
onafhankelijk bestuur en 
is onderdeel van Stichting 
Zorggroep Florence.
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