DE TOVERTAFEL
Een groep enthousiaste vrijwilligers en
familieleden hebben door het organiseren van
verschillende activiteiten en crowd-funding de
aankoop bekostigd van 2 Tovertafels: 1tje voor
afdeling De Kering en 1tje voor alle andere
afdelingen van ons woonzorgcentrum.
De inkomsten van de verschillende activiteiten
waren zo groot dat er naast de voorziene
schenking van 1 tovertafel via ‘de warmste
week’, en zelfs naast een 2e tovertafel, een
muziekinstallatie met onder meer 3 Bose –
geluidssprekers en een plantenspeler, door de
organisatoren werden geschonken aan de
beschermde afdeling De Kering.

De tovertafel is een interactief spel voor onze bewoners met
dementie. Het is een hoge kwaliteitsbeamer met infraroodsensoren,
een luidspreker en een processor waarmee de interactieve spellen op
tafel worden geprojecteerd.
De kleurrijke projecties reageren op hand- en armbewegingen.
Zo kunnen de
bewoners zelf spelen met het licht. Dit
zorginstrument brengt personen met
dementie samen in beweging. De
aangeboden spellen (we hebben
momenteel 12 verschillende) kunnen
zowel zelfstandig als samen met
medewerkers of familieleden worden
gespeeld. Een demonstratiefilmpje van
‘De Tovertafel’ bij de bewoners van De
Kering, met commentaar van Jelle De
Beule, is te zien op de website
www.voordekering.be

Tot ons aller verrassing werden er nog 3 geluidssprekers - soundlink
(= streaming starterspack waarbij men muziek via tablet of
smartphone draadloos kan laten spelen op de boxen) en een
platenspeler geschonken.

Het project ‘voordeKering’ werd een totaalactie van de Zeelse bevolking, waarbij zowel de
scholen als de jeugd- en volwassenenbewegingen werden betrokken.
De initiatieven ….
Het project ging van start op 30 september 2018 met het eetfestijn in het centrum thuis – en
ouderenzorg. Op 12 oktober kon men in OLVI-Pius X gaan proeven van lekkere streekbieren
en meezingen met Zeelse nostalgische liederen. Op 21 oktober werd een wandeldag
georganiseerd met wandelingen van verschillende afstanden die startten aan De
Zonnewijzer. En tot slot kon men op 26 oktober gaan luisteren naar verteltheater ‘griezelen
voor de Kering’ in de openbare bibliotheek.
Ook verkocht het enthousiaste team on line en via deelname aan verschillende kerstmarkten
allerhande zelfgemaakte producten.

We zijn dan ook bijzonder trots én
dankbaar te mogen aankondigen dat de
tovertafels als Kerstcadeau werden
geschonken aan De Kering.
Samen met het team van enthousiaste
vrijwilligers, de medewerkers van
afdeling De Kering en de bewoners
werd dit feestelijk gevierd op:
woensdag 26 december 2018
om 14u30.

We waren verheugd om Jelle De Beule, peter van dit
project, die dag te mogen verwelkomen om de Tovertafel
mee in te huldigen.

Enkele sfeerbeelden:

