
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Hack | e.hack@zgao.nl 

Iedere woensdag aanwezig 

 

Met haar stem, gitaar en andere instrumenten 

maakt Ellen contact met mensen. Op deze wijze 

wordt verbinding gemaakt, zodat zij elkaar 

verstaan en raken. 

Sandra Schouten | s.schouten@zgao.nl  

Verschillende dagen aanwezig 

 

Als kunstenaar werkt Sandra met voedsel, 

geur, zintuigen (huid) en verhalen van 

mensen om ontmoetingen en verbindingen in 

gang te zetten. 

Ine van Loon | i.vanloon@zgao.nl 
Verschillende dagen aanwezig 
 
Ine is beeldend kunstenaar met een 
achtergrond als verpleegkundige. Zij gaat met 
schilder- en tekenkunst, fotografie, literatuur 
en andere kunstvormen contact leggen met 
mensen met dementie. Het doel is om 
daarmee hun leven te verrijken.  

Susanne Ohmann | s.ohmann@zgao.nl 

Dinsdag- en donderdagochtend aanwezig 

 

Susanne is danstherapeute met een professionele 

theaterdans-achtergrond. Met verbale en non-

verbale communicatie bevordert zij beweging en 

beleving. Bijvoorbeeld met muziek, ballonnenspel, 

wandelen, praten en/of zachte aanraking. Anna van Zoolingen | a.vanzoolingen@zgao.nl  
Verschillende dagen aanwezig  

Anna achterhaalt waar iemand behoefte aan heeft, 
maakt contact en neemt de tijd om iemand 'echt te 
zien'. Denk daarbij aan een gesprek, dans, schilderen 
of door iemands hand vast te houden. Daarnaast gaat 
zij regelmatig als moeder met baby(pop) uit de jaren 
50 de woningen langs. Dit heeft bij bewoners een 
rustgevend effect, wekt een zorgzaam gevoel op en 
vrolijkt mensen op. 

Anet Wilgenhof | a.wilgenhof@zgao.nl 
Verschillende dagen aanwezig 

Anet is vormgever en directeur van het 
kleinste museum van de wereld, Museum 
Perron Oost. www.museumperronoost.nl 

Zij vertelt eerst zelf een bijzonder historisch 
verhaal om anderen te stimuleren hun eigen 
verhaal te vertellen. 

Esmeralda Detmers | e.detmers@zgao.nl 
Verschillende dagen aanwezig (vanaf 1 sept) 
 
Esmeralda is theatermaker en heeft veel 
ervaring met theater voor mensen met 
dementie. Zij bezoekt in haar (ver)wonderjurk  
de woningen. Samen gaan ze ontdekken wat 
er allemaal in haar jurk verstopt zit. 

 

 

Wij streven ernaar dat bewoners voldoende 

afleiding, vertier en gezelligheid ervaren.  

Activiteitenbegeleiders, zorgmedewerkers en 

gastvrouwen zijn hierbij ontzettend belangrijk.  

Sinds kort zijn er ook kunstenaars in huis. Zij sluiten 

op een verrassend authentieke manier aan bij wat 

een bewoner nodig heeft.  
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