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Inmiddels doen vele scholen en verzorgingshuizen door het hele land mee met het concept
‘Adopteer een verzorgingshuis’. Het consolideren van de contacten met hen vraagt de nodige
aandacht. Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken welke materialen de scholen en tehuizen
kunnen ontvangen en gebruiken ten behoeve van hun contact met elkaar is het praktisch als er
via de site van de stichting hulpmiddelen, spellen en boeken ook zelfstandig, los van de materialen
die men toegestuurd kan krijgen, gedownload kunnen worden, waarmee men dan zelfstandig
aan de slag kan gaan; zie het kopje JONG-OUD- activiteiten. Hierop staat ook de film ‘Van
Stadhouder tot Koning’: als leidraad hoe er met jong en oud toneel gespeeld kan worden door
jong en oud.
Ook is er behoefte aan materiaal ontwikkeling zoals de Koningsbingo die al in verschillende
scholen en tehuizen meerdere malen dit jaar gespeeld is en jong en oud wordt gewaardeerd en
beide doelgroepen plezier geeft; zo komt op een speelse wijze de Nederlandse geschiedenis over
het voetlicht. Het Koningshuis is bij de ouderen zeer populair en jongeren dromen op hun beurt
vaak van een prinsen- of prinsessenbestaan! Deze gemene deler van interesse werkt stimulerend
om deze spellen te spelen met elkaar.
Vaak worden de placemats die in een klein aantal met de hand gemaakt zijn zo populair dat
jong en oud ze deze willen houden en ze liever niet afstaan aan een andere groep bewoners of
scholieren om het spel ná hen te spelen! De kleine aantallen zijn in eerste instantie te kostbaar
om met dezelfde wijze van productie aan de vraag te kunnen voldoen. Aan deze behoefte van de
scholen en de tehuizen heeft SCO voldaan door dit jaar de Koningsplacemats op grotere schaal
te drukken op een minder arbeidsintensieve en ook goedkopere manier zodat iedereen de diverse
spellen kan spelen; op verschillende afdelingen in het tehuis liggen vaak deze placemats.
In samenwerking met de stichting The Happy Green World is ‘De Gelukkige Afvalwereld’ in het
Nederlands vertaald- een soort Ganzenbord- waarmee je harder vooruit mag lopen met je pion
als je verstandig met afval omgaat! Ook het dieren bewustzijnsspel- in dit spel ‘The endangered
Aussie Animal game’ gaat over het effect wat onnodig afval aan ellende veroorzaakt voor het
voortbestaan van de dieren. Denk aan ‘the plastic soup’ in de oceanen. Hoe meer de jeugd
bewust is van een duurzame wereld hoe beter jongeren later ook met deze wereld zullen omgaan.
Samen met de ouderen deze spellen spelen en hierover met elkaar spreken d.m.v. de hiervoor
speciaal ontwikkelde spellen is belangrijk.
Te onderzoeken aan welk knutselmateriaal jong en oud plezier beleven en deze materialen te
ontwikkelen, is nuttig om de activiteiten met elkaar levendig te houden; zo zijn de kartonnen
watervaste vazen, waarop geschilderd kan worden en/of ingekleurd, dankbare attributen voor jong
en oud.
Twee scholen die door het krantenartikel over SCO in het Nederlandse Dagblad van het bestaan
van onze stichting gehoord hebben melden zich aan: de Fontanusschool uit Harderwijk en
basisschool Maupertuus uit Driebergen geven aan mee te willen doen met het concept ‘Adopteer
een verzorgingshuis’.

