
 

 
  

 
 
 
 
 
Huizen, 4 november 2020  
  
Nieuwsupdate Stichting Vier het Leven najaar 2020 
  
 
In deze nieuwsflits informeren wij u graag waar we de komende maanden mee bezig zijn 
en waar we ons in 2021 op richten.  
  

Tijdspad voor onze activiteiten in het najaar 2020  
Wij blijven in gesprek met de verschillende podia en culturele instellingen en 
kijken waar mogelijkheden liggen voor het hervatten van activiteiten en op welke termijn. 
Daarnaast worden alternatieve online en offline activiteiten verder uitgewerkt om (culturele) 
ontmoetingen voor de ouderen te faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan een virtuele rondleiding of 
een online voorstelling. 
  
Ook vindt er regelmatig overleg plaats met onze partner de Museum Plus Bus hoe we 
op termijn weer musea kunnen bezoeken binnen de landelijk geldende 
richtlijnen.  Er ligt bijvoorbeeld een plan klaar om Vier het Leven te laten aansluiten bij de reizende 
tentoonstelling ‘Topstukken on Tour’, waarbij replica’s van beroemde kunstwerken bij ouderen op 
locatie worden getoond.   
  
Wij zijn verder in gesprek met een nieuwe partner Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan om naast het 
volgen van online colleges ook verdiepende gesprekken over kunst in ons aanbod op te nemen.    
 
In de week tegen Eenzaamheid (1-8 oktober jl.) hebben al 
onze gasten per post het boekje ‘Uitgaan met Vier het 
Leven in Coronatijd’ ontvangen met hierin alle 
coronarichtlijnen en een bijzonder interview met Willeke 
Alberti.  
 
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van 27 
oktober en 3 november hebben wij echter helaas moeten 
besluiten de geplande activiteiten, waaronder enkele pilots 
en kleinschalige uitjes,  te annuleren of te verschuiven.  
 
Wij waarderen de inzet van onze vrijwilligers zeer en ook in 
deze afgelopen periode hebben zij zich van hun beste kant laten 
zien. Wij vinden het contact met onze vrijwilligers, die tegelijk onze ambassadeurs zijn en onze 
tweede doelgroep, van vitaal belang. Op 17 september jl. zijn wij dan ook gestart met het in kaart 
brengen van de zogenaamde vrijwilligersreis.  Aan de hand hiervan wordt een plan gemaakt om de 
teams in de regio’s te versterken en te ondersteunen. Bovendien gebruiken we de komende 
maanden om onze interne organisatie toekomstbestendig te maken. 
 

 
 



 

 
  

 
 
 
 
 
Focuspunten voor 2021 
Voor 2021 leggen we, naast de wens onze reguliere activiteiten op te pakken, onze focus op de 
volgende punten:  
 
A. Persoonlijk contact met ouderen en vrijwilligers. De reguliere activiteiten van Vier het Leven 

bestaan uit sociale en culturele ontmoetingen. We willen ook in tijden dat we deze 
ontmoetingen niet kunnen uitvoeren, contact houden met alle ouderen en vrijwilligers die 
betrokken zijn bij Vier het Leven met als doel: het beperken van sociaal isolement. Dit doen wij 
via telefoon, e-mail, digitale nieuwsbrieven, online activiteiten en spontane acties voor ouderen 
door vrijwilligers. Ook valt hieronder de uitwerking van de vrijwilligersreis met nieuwe tools voor  
het werven en behouden van vrijwilligers.  
 

B. Culturele inspiratie. Om ouderen te blijven betrekken en inspireren, wordt via onze website 
www.4hetleven.nl, onze social media kanalen en de nieuwsbrief een divers online cultureel 
programma aangeboden. Ook willen we, waar mogelijk, cultuur aan huis brengen, mini-matinees 
organiseren en werken we aan een digitaal Vier het Leven-theater (een 360 graden belevenis).  

 
C. Bevordering kennis en vaardigheden voor online-activiteiten. Via helpdeskvrijwilligers bieden 

we ondersteuning en hulp aan ouderen bij vragen over gebruik van de website, digitale 
nieuwsbrieven en online aanbod. Naarmate er meer digitaal aanbod komt zal de helpdesk ook 
verder uitgebreid worden. 

 

Activiteiten nader toegelicht. 
Belteams 
De belteams blijven we zoveel mogelijk en naar behoefte van onze deelnemers voortzetten. Momenteel 
worden er weer nieuwe vrijwilligers geworven, zodat we dit telefonisch contact niet alleen de komende 
maanden, maar ook in 2021 kunnen blijven aanbieden.  De telefoongesprekken worden erg 
gewaardeerd door onze gasten.  Aandacht geven door een luisterend oor te bieden is van grote waarde. 
 
Hartenwensen 
Hartenwensen zijn intieme (muzikale) optredens van veelal lokale artiesten onder het balkon, in de 
tuin van een verzorgingstehuis of in de huiskamer, dichtbij de ouderen. Onder het motto ‘Samen 
thuis, samen genieten’ hebben we de wens in 2021 een vervolg te geven aan deze bijzondere 
sociaal-culturele belevenissen. 
 
Vier het Leven per post  
Nu er periodiek geen programmaboekjes worden verstuurd is het belangrijk om toch ook per post onze 
deelnemers een hart onder de riem te steken. In december sturen we iedereen een inspirerend 
(doe)boekje in kerstsfeer met een cultureel  thema. In 2021 willen we hier een vervolg aan geven door 
dit te herhalen in de vorm van bijvoorbeeld een kwartaalmagazine. Zo betrekken en inspireren we ook 
onze niet-digitale deelnemers. 
  
 
 
 

http://www.4hetleven.nl/


 

 
  

 
 
 
 
 
Nieuwsbrieven – online culturele initiatieven  
Onze deelnemers ontvangen nieuwsbrieven met online culturele initiatieven die de ouderen en 
vrijwilligers via de computer, laptop, tablet of smartphone kunnen bekijken en beluisteren. Voor de 
ouderen die het lastig vinden om hier mee om te gaan, is een team van helpdeskvrijwilligers 
opgeleid/getraind die onze deelnemers telefonisch kunnen helpen om digitaal vaardiger te worden. 
 
Gastenpanel (ouderenpanel)  
In juni dit jaar hebben wij een landelijk gastenpanel samengesteld van 50 zowel digitaal als niet-
digitaal vaardige ouderen. Deze ouderen helpen ons met vraagstukken waar wij meer van willen 
weten, zoals alternatieve activiteiten, nieuwe producten, digitalisering en programmering. Wij 
vinden het belangrijk om onze deelnemers te betrekken bij vraagstukken om het aanbod nog beter 
aan te laten sluiten op hun behoeften en wensen en om het echt samen te doen. Ook in 2021 
worden belangrijke thema’s aan dit panel voorgelegd. 
 
Ouderen community 
Bij de start van de bouw van ons reserveringssysteem hadden we al de grote wens om een ouderen-
community op te zetten, waarin ouderen met elkaar (en met vrijwilligers) in contact kunnen komen 
voor en na een uitje. Daarnaast biedt een dergelijke community nog veel meer mogelijkheden om 
ouderen te activeren, te informeren en kan worden ingezet om onderling contact te stimuleren.  
In 2021 zijn wij van plan deze wens verder uit te werken en vorm te geven. 
 
Tot slot:  
Wat 2021 gaat brengen, en wanneer we het samen uitgaan weer kunnen hervatten, is nog niet 
duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat we ons zullen blijven inspannen om ouderen en vrijwilligers met 
elkaar en de samenleving te verbinden en mooie culturele belevenissen aan te bieden.   
 
Wij kijken er naar uit om de genoemde activiteiten verder vorm te geven en zodra het weer mogelijk 
is onze reguliere uitjes weer aan te bieden. We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht 
u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neemt u dan gerust contact op met mij.  
 
 

Blijf gezond en zorg voor uzelf en elkaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Vier het Leven 
 
Anne Marie Koster – Regiocoördinator Noord-Holland 
06-15604600  
anne-marie@4hetleven.nl  


