
 
 
 

Fos'ten Herinneringskoffer 
 
In	  2008	  heeft	  LSMO	  (Landelijk	  Steunpunt	  Molukse	  Ouderen)	  spelmateriaal	  ontwikkeld	  dat	  gebruikt	  
wordt	  in	  de	  dagopvangprojecten	  voor	  Molukse	  ouderen.	  Het	  materiaal	  is	  bedoeld	  als	  basismateriaal	  
dat	  uitgebreid	  kan	  worden	  met	  voorwerpen	  die	  de	  ouderen	  zelf	  aandragen.	  Naar	  voorbeeld	  van	  dit	  
materiaal	  is	  een	  koffer	  met	  voorwerpen	  ontwikkeld	  die	  herkenbaar	  is	  voor	  de	  belevingswereld	  van	  
Surinaamse	  en	  Caribische	  ouderen.	  

De	  koffer	  Zien	  en	  herinneren	  bevat	  een	  gevarieerd	  aanbod	  aan	  materiaal	  om	  activiteiten	  met	  
Surinaamse	  en	  Caribische	  ouderen	  mee	  uit	  te	  voeren.	  Het	  materiaal	  
is	  Surinaams	  of	  Caribisch	  en	  dat	  betekent	  dat	  bijvoorbeeld	  de	  
illustraties	  bij	  het	  memory-‐spel	  over	  dieren	  en	  planten	  gaan	  die	  in	  
Suriname	  of	  op	  de	  Caribische	  eilanden	  voorkomen;	  de	  films	  gaan	  
bijvoorbeeld	  over	  Suriname	  en	  de	  Caribische	  eilanden.	  Het	  materiaal	  
is	  afgestemd	  op	  de	  belevingswereld	  van	  Surinaamse	  en	  Caribische	  
ouderen,	  omdat	  het	  voor	  hen	  herkenbaar	  en	  vertrouwd	  moet	  zijn.	  

Deze	  koffer	  bevat	  materiaal	  waarmee	  	  activiteiten	  uitgevoerd	  
kunnen	  worden,	  waarbij	  een	  appèl	  gedaan	  wordt	  op	  diverse	  
vaardigheden	  bij	  ouderen.	  Vaardigheden	  die	  liggen	  op	  
sensomotorische,	  sociaal,	  cognitief	  en	  emotioneel	  vlak.	  	  

Het	  memory-‐spel,	  de	  films,	  de	  voorwerpen	  en	  de	  foto’s	  kunnen	  aanleiding	  zijn	  voor	  een	  vertel	  of	  
verhalen	  middag.	  De	  kruiden	  en	  de	  geuren	  kunnen	  leiden	  tot	  een	  gezamenlijke	  kookactiviteit.	  De	  
koffer	  kan	  uitgebreid	  worden	  met	  muziek,	  met	  films	  die	  niet	  alleen	  over	  zorg	  gaan.	  De	  koffer	  is	  
bestemd	  voor	  medewerkers	  en	  vrijwilligers	  in	  woonzorgcentra,	  verzorgings-‐	  en	  welzijnsinstellingen	  
of	  Surinaamse	  en	  Caribische	  organisaties	  die	  activiteiten	  organiseren/	  uitvoeren	  in	  het	  kader	  van	  de	  
dagopvang	  van	  Surinaamse	  en	  Caribische	  ouderen.	  Maar	  ook	  voor	  ontmoetingsactiviteiten	  in	  een	  
buurthuis	  of	  activiteitencentrum.	  	  

	  

 

 

De herinneringskoffer is te bestellen door 
€ 150,-- per koffer over te maken op 
rekeningnr. NL42 INGB 0007741610 t.n.v. 
Fos'ten te Leiden. 

 

Meer info: 06-18208412  

Postbus 1033 

2302 BA Leiden 

info@fosten.eu 

www.fosten.eu 


