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Nederland een beetje mooier maken – De Uitdaging als verbinder!
Hieronder een mooi voorbeeld van samenwerken met bestaande landelijke en lokale initiatieven
en . . wat het kan betekenen voor mensen!
De (lokale) Uitdagingen bestaan uit ondernemersnetwerken, die op lokaal niveau de leefkwaliteit van
mensen in een kwetsbare positie verbeteren door het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
met elkaar te verbinden. Door Menskracht, Middelen en Materialen beschikbaar te stellen, leveren
het bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs en andere instellingen een bijdrage aan Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen (MBO) en krijgen mensen die dat nodig hebben een steuntje in de
rug. GEWOON DOEN!!

Krachten bundelen en wensen vervullen
Op Nationale Ouderendag (6 oktober 2017) gingen duizenden wensen van ouderen in vervulling. Dit
is voor een groot deel mogelijk gemaakt door comités die deze dag lokaal organiseerden. Afgelopen
jaar is de Nederlandse Uitdaging in samenwerking met de Nationale Ouderendag via vijf Lokale
Uitdagingen aan de slag gegaan met Nationale Ouderendag. Uitdaging Winterswijk, Assen,
Hoogeveen, Pijnacker-Nootdorp en Berkelland gingen voortvarend aan de slag en met groot succes!
In totaal waren ze verantwoordelijk voor de vervulling van ruim 100 wensen en ze gaven de dag
gemiddeld een 8. Een zeer succesvolle samenwerking dus!

Een onvergetelijke dag
Nationale Ouderendag vindt altijd plaats op de eerste vrijdag van de maand oktober. Op en rondom
deze dag gaan wensen in vervulling. Onderstaand een greep uit de hartverwarmende wensen die zijn
vervuld door de Uitdagingen met Nationale Ouderendag.

“Nog één keer naar de paardenraces”
De 88-jarige meneer Van Eijk, bewoner
van de Weidevogelhof in Pijnacker,
wilde zo graag nog een keer naar de
paardenrennen. Daarom werd hij samen
met enkele familieleden en een
begeleidster als VIP ontvangen bij de
kortebaandraverij in Nootdorp. En hij
genoot met volle teugen.

Zie meneer van Eijk genieten

“Rijden in een brandweerauto”
Mevrouw de Deugd-Pieterse (84) uit Borculo wilde
heel graag een keer in een brandweerauto rijden. “Ik
dacht, dat geeft je toch een kick!” Haar wens is in
vervulling gegaan en ze heeft ontzettend genoten. Ze
ging als de brandweer! “Ik vond het geweldig leuk,
echt zó leuk! Ik had nooit verwacht dat mijn wens
uitgekozen zou worden.”
Mevrouw de Deugd-Pieterse als de brandweer

“Snackjes eten”
Door comité Berkelland is ook aan de thuisblijvers
gedacht. In Neede is ook aan de thuisblijvers
gedacht. Hier verwent het lokale comité de ouderen
met live muziek en een heerlijke snacklunch.
Jan Waanders (93 jaar) smult van zijn kroketje.
“Oohh, wat is dat toch heerlijk, dat doen we anders
nooit, met de vingers eten!” En als een vrijwilliger
aan meneer Vermeer vraagt of hij nog een kleintje
wil, antwoordt hij: “Nee, ik heb er al één”, en wijst
grappend naar zijn vrouw.

“Een klassiek concert bijwonen”
Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Pijnacker kregen 43
ouderen te horen dat hun wens in vervulling kon gaan.
Een van deze ouderen was de heer Feenstra. Hij wilde
heel graag nog een klassiek concert bijwonen. Op de
Nationale Ouderendag werd hem medegedeeld dat hij de
volgende dag naar het Concertgebouw in Amsterdam zou
gaan. Meneer Feenstra was blij verrast.

“Een rondvlucht boven Winterswijk”
Twee heren, Hennie Plekenpol (69) en Cor
Visscher (91), lichamelijk beperkt maar nog
bijzonder helder van geest, hadden beiden de
wens om nog eens boven hun woonplaats een
rondvlucht te maken.
Beide Winterswijkers vlogen ruim een half uur
boven Winterswijk en omgeving. Na afloop
waren beide mannen bijzonder enthousiast.
Hennie Plekenpol vergeleek de rondvlucht met
zijn jeugdtijd, toen hij op zijn tenen staand met
zijn neus tegen de ruit gedrukt keek naar de
treintjes die rond Sinterklaas door de etalage
van Geerlings reden.
“in het zonnetje”
Tijdens de Ouderendag in Assen blijkt ook hoeveel
vreugde het simpel aanbieden van een bloemetje kan
geven. Glimlachend gaat een bewoner op zijn
scootmobiel door het restaurant, op zoek naar mensen
die hij een bloemetje kan overhandigen.
De Ouderendag is bedoeld om ouderen in het zonnetje
te zetten, maar deze meneer zet anderen in het
zonnetje en ervaart daardoor ook zelf de warmte van
de zon. Hij geniet en zit stralend in zijn scootmobiel.
Zijn afsluitende woorden aan Toine Straatman:
"Wat hebben jullie mij een dag bezorgd ! Hartstikke
mooi. Ik moest soms even huilen. Wat is dit een prachtige dag.
Dit heb ik nog nooit gehad.
Dankjewel, jongen. Mensen bedankt !"

Coördinatoren Uitdaging aan het woord
“Alle medewerkers hebben een onvergetelijke dag gehad. Ook zij vonden het geweldig om te doen.
elke wens op zich was volgens de wensvervullers een hoogtepunt. Iedereen heeft zich al voor volgend
jaar aangemeld.”
Harrie Garritsen, Uitdaging Winterswijk
“Er is een hele mooie link tussen Ouderendag en de Uitdaging; omdat wij al contacten hebben met
bedrijfsleven en maatschappelijk betrokken mensen/bedrijven is de match snel gemaakt.”
Myrthe strijker, Uitdaging Hoogeveen
“Ouderen hebben een zeer leuke middag gehad, we hebben veel mooie kleine en grote wensen
mogen invullen en veel blije gezichten gezien. “
Birgit Snelleman, Uitdaging Pijnacker-Nootdorp

Sluit je ook aan bij Nationale Ouderendag en geef ouderen een dag om nooit te vergeten.
Meer informatie? Neem contact op met Milou van den Dool, 088 334 2003
nationaleouderendag@ouderenfonds.nl

