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menselijkheid in zorg

De volgende stappen
Nu is gebleken dat de projecten vruchten beginnen
af te werpen en ondersteuning en aanmoediging
krijgen vanuit het gebied van de zorg, heeft de
Stichting Springlevend besloten verdere stappen 
te nemen. Ten eerste is een mogelijkheid tot 
donateurschap geopend en ten tweede wordt 
er nu actief gezocht naar sponsors, bedrijven,
stichtingen en overheden om:
1 de logistieke organisatie van Springlevend te

verbeteren;
2 uitbreiding en ondersteuning van lopende 

projecten te bewerkstelligen;
3 een onafhankelijk ‘pilot’project op te zetten 

dat gebruik maakt van verschillende inzichten
op het gebied van welzijn en ecologie. 

De voortgang en de lobby
Eind vorig jaar is een grote advertentie gezet in 
het Algemeen Dagblad als start van de lobby. 
De advertentie, welke een uitnodiging was aan
geïnteresseerden om te reageren, heeft een flink
aantal reacties opgeleverd. Sindsdien zijn leden van
Springlevend actief in het schrijven van brieven
naar overheden, naar personen actief op het
gebied van de ouderenzorg en zorginstellingen. 
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met
Tweede-Kamerleden en er worden artikelen
geschreven, met als doelstelling het draagvlak te
vergroten en te peilen wie de motieven van
Springlevend ondersteunen.

Zorg is een essentie en menselijkheid gaat voor de
economie uit. Het is één van die overkoepelende
waarden waarmee een land voorop kan lopen. 
Het is onderdeel van de trots van een land om te
geven aan hen die het nodig hebben.

Voor meer informatie:
Stichting Springlevend
Postbus 461
2300 AL Leiden
Telefoon : (071) 541 89 63
Fax : (071) 528 43 00
E-mail : rh_project@planet.nl



themabijeenkomsten voor ’mensen in
de gouden jaren’. De term ouderen of
bejaarden heeft zo vaak een negatieve
connotatie gekregen dat we besloten
hebben om naast deze gangbare ter-
men de term ’mensen in de gouden
jaren’ te gebruiken. Hiermee willen we
het speciale karakter benadrukken dat
een lang leven in zich bergt.

Regelmatig organiseren wij vanuit
betrokkenheid en eerbetoon aan de
mensen in de gouden jaren themabij-
eenkomsten, over thema’s als waardig-
heid, eenzaamheid, leven en dood, de
werking van het geheugen, omgaan

met verlies, menselijk-
heid.

Voetenwasproject
Iets dat vaak met ouder worden
samengaat is een teruglopende
mobiliteit. Wat ons is gebleken, is
dat het extra wassen, verzorgen
en masseren van de voeten een
weldadig effect heeft op het
totale welzijn van de mens. Het
stimuleert de doorbloeding en
geeft mensen een gevoel speciaal
te zijn omdat deze aandacht
wordt gegeven. Springlevend
sponsort een ‘pilot’project in een
verzorgingshuis in Oegstgeest en
heeft naar aanleiding van dit suc-
ces inmiddels eenzelfde project
aan een ander zorgcentrum aan-
geboden. 

Themabijeenkomst ’Mensen in de Gouden Jaren’

Menselijkheid
De Stichting Springlevend is in 2001 opgericht
door een aantal mensen die zeer betrokken zijn bij
het wel en wee in de gezondheidszorg en met
name de ouderenzorg.

Daartoe heeft zij initiatieven en projecten ontwik-
keld waarvan er een aantal in deze brochure wor-
den belicht. De oprichting van de stichting is een
poging om een vuist te maken, niet tegen iets,
maar voor iets. Mensen die het beste van zichzelf
hebben gegeven toen zij jonger waren, verdienen
nu het beste van ons te krijgen.

De projecten
Enkele van de lopende projecten zijn het voeten-
wasproject, het tapeproject en het organiseren van

Tape-/CD-project
Eén van de dingen die de ouder wordende mens
het meest mist is het contact van mens tot mens.
Met het bereiken van een hoge leeftijd gaat verlies
van dierbaren gepaard. Als men zijn naaste of
maatje verliest met wie 40 jaar is samengeleefd,
dan kan het erg stil om die persoon heen worden.
Het meest ideale is om een permanente luisteraar 
in bijvoorbeeld een bejaardenhuis te hebben. 
Een goed alternatief kan zijn om een kleine 
bibliotheek ter beschikking te hebben met tapes
en/of CD, waarop gesprekken over alledaagse 
dingen, over belangrijke dingen, maar ook tapes
en/of CD’s met muziek of met verhalen. Men kan
ze dan op een eigen gekozen tijdstip beluisteren.
Springlevend is inmiddels met het opnemen van
deze tapes/CD’s begonnen.

Voetenwasproject


