SOZW maakt laagdrempelig zingen mogelijk
voor mensen met dementie, mantelzorgers,
kwetsbare ouderen en vrijwilligers
foto Mel Boas

De komende maanden worden
in de StadsPers enkele projecten
uitgelicht die recent steun ontvingen van de Zeister fondsen:
SOZW Stimuleringsfonds voor
Zorg en Welzijn in Zeist en Van
Tellingen-Pul Stichting.
Een voorbeeld van een project dat
SOZW heeft ondersteund is ‘Koor
Eigenwijs Zeist’ van Vitras, een koor
voor mensen met dementie, mantelzorgers, kwetsbare ouderen en
vrijwilligers.
Het idee achter het koor is dat muziek een positief effect heeft op
mensen.
Koor Eigenwijs Zeist, dat twee jaar
geleden is opgestart, bestaat uit 22
deelnemers en groeit nog steeds.
Elke week zingen ze een uur lang
samen één- of tweestemmig of in
kanon bekende liederen, onder pianobegeleiding van een professionele dirigent.
“Zingen vindt iedereen leuk. Ook
als je niet meer goed bij de tijd
bent, kun je toch liederen van vroeger zingen,” zegt initiatiefnemer Annette Stock.
“Met zingen ben je gelijkwaardig.
Of je nou mantelzorger bent of
dementie hebt, je merkt geen verschil.”

de start gekregen. Het koor is heel
laagdrempelig, mede door de lage
eigen bijdrage.
Annette: “Mensen betalen 10 euro
per maand. Ook als koppel – een
mantelzorger en iemand met deDankzij subsidie van SOZW heeft mentie – betaal je 10 euro.”
Koor Eigenwijs Zeist een vliegen- De deelnemers vinden het fan-

tastisch, vertelt Annette. “Een mevrouw komt bibberend binnen, niet
wetende waarvoor ze er is. Maar als
ze zingt, doet ze zo mooi mee.
En als je vraagt hoe het was, zegt
ze stralend: ‘geweldig, ik heb het
zó leuk gehad!’ Een ander die heel
negatief is, komt binnen met een

boos gezicht. Maar door het zingen
wordt ze altijd vrolijk.
Zingen is zoiets bijzonders.” Elk jaar
treedt het koor minimaal twee keer
op. “We staan open voor meer uitnodigingen om op te treden. Daarnaast is iedereen welkom om mee
te zingen, ook als vrijwilliger.”

SOZW Stimuleringsfonds voor
Zorg en Welzijn in Zeist en de
Van Tellingen-Pul Stichting zijn op
zoek naar meer projecten uit de
Zeister samenleving om financieel
te ondersteunen. Voor meer
informatie: www.sozw-zeist.nl en
www.vantellingen-pul.nl.

Groene vingers gezocht!
Wil jij in de groen werken?
Heb je bijvoorbeeld praktijkonderwijs gevolgd, een Wajongof een indicatie banenafspraak?
Wij hebben genoeg werk in de
regio om ons team te versterken. Heb je geen ervaring maar
wil je wel graag aan de slag
in de groen? Of weet je niet
zeker of je in aanmerking komt
voor een indicatie? Ook dan
nodigen we je van harte uit te
solliciteren.
Voor meer informatie kun je
kijken op www.bigagroep.nl
of contact opnemen met Irene
de Bode, afdeling P&O,
tel: 030-8503200.
Bij interesse stuur een mail
naar idebode@bigagroep.nl.

