
Laten we 
proberen
het klokje 
zo te laten 
tikken dat 
het thuis 

voelt

Succesfactoren
‘Mijn Huis, mijn Thuis’
Het project ‘Mijn huis, mijn Thuis’ 
werkt op een creatieve manier aan 
gastvrijheid. En dat leidt tot re-
sultaten! Met de portrettengalerij 
in de wandelgangen, een topo-
grafische kaart waarop bewoners 
vlaggetjes plantten op hun geboor-
teplaats, ingelijste foto's van de 
(voormalige) huizen van bewoners 
en kaarten met complimenten en 
wensen gaven bewoners, medewer-
kers en vrijwilligers Gaza een eigen 
gezicht.

Goede resultaten ontstaan niet van-
zelf. Een aantal factoren zijn bepalend 
bij het behalen van succes:

•  Actieve bewoners, die vanaf de 

start betrokken zijn bij de verande-

ringen.

•  Het delen van ervaringen en herin-

neringen, die een ware inspira-

tiebron vormen om samen na te 

denken over gastvrijheid. 

•  Delen van complimenten en uiten 

van wensen, gebruik maken van 

creatieve en tot de verbeelding 

sprekende activiteiten om dit te 

stimuleren.

Wilt u meer weten 
over dit project?
Voor informatie: 
Patricia van den Brink
(projectleider) 
Bureau Kwiek
info@bureaukwiek.nl
tel 06 13021796
 
Voor de ervaring 
uit de eerste hand: 
Dineke van Iwaarden
Manager zorg en wonen 
Woonzorgcentrum Gaza 

Met dank aan

Eindredactie: Gerrit Jagt - Sting 

Vormgeving: BeeldBuis Grafische Vormgeving

Samen foto’s kijken

Wii spelen met 
mijn kleinzoon

Nog een keer naar 
mijn eigen kapper

Een
klaverjasclub

Initiatiefnemers
‘Mijn Huis, mijn Thuis’

Info Bureau Kwiek  
Bureau Kwiek bedenkt en organiseert 
activiteiten voor meer plezier, contact 
en inspiratie in zorg en welzijn. Met 
behulp van theater, film, fotografie 
en andere kunstvormen ontwik-
kelt Kwiek daartoe aansprekende en 
creatieve werkvormen. Kwiek is actief 
in buurten, in woonzorgcentra, op 
congressen en scholen, in een kerk of 
op een fort (www.bureaukwiek.nl) 

Info woonzorgcentrum Gaza
Woonzorgcentrum Gaza maakt on-
derdeel uit van Zorggroep St.Maarten. 
Dorpstraat 70 3481 EN Harmelen
T 0348-443544 • www.zsmzorg.nl

Het traject ‘Mijn Huis, mijn Thuis’ is - 
met steun van het Fonds Sluyterman 
van Loo – ontwikkeld in samenwerking 
met ‘Het Schildersbedrijf’ : specialis-
ten in het organiseren van creatieve 
workshops gericht op teambuilding en 
inspiratie (www.hetschildersbedrijf.nl) 




