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Nieuwsbrief: Kenniscentrum Veroudering
Kenniscentrum Veroudering
Door het organiseren van het Festival of Older People hebben
we gemerkt hoeveel behoefte er is om anders te kijken naar
ouder worden in Nederland. Feitelijk zorgt de veroudering
voor een revolutie, en aan ons allen de vraag: hoe gaan
we daarmee om? Daarom hebben we besloten naast het
Festival of Older People ook andere vormen te zoeken om
onze inzichten van 12 jaar internationaal antropologisch
onderzoek naar ouder worden te delen.
Een van die vormen is de collegereeks "Ouderen bestaan
niet: nieuwe perspectieven op vergrijzing", waarvan we de
derde groep komende week afsluiten.
Een andere vorm is het Festivalboek, waarin alle
perspectieven en reflecties die ook op het Festival waren te vinden zijn. Nu te bestellen bij ons.
Ook zijn we in gesprek met verschillende gemeenten die merken hoe traditionele vormen van
organiseren van wonen, welzijn en zorg voor 'ouderen' niet meer passen bij de groep 'ouderen'
die er nu zijn.
Verder blijven we continue nieuwe projecten ontwikkelen met enthousiaste mensen, om bij te
dragen aan nieuwe perspectieven op vergrijzing. Hierover meer in deze nieuwsbrief. Heeft u
een bijzonder idee dat we kunnen ondersteunen met onze kennis en kunst? Laat het ons
weten.

Blijf op de hoogte

Vanuit de collegebanken
Hoewel we de afgelopen jaren in meer dan 6 landen
(Bangadesh, Brazilië, Uruguay, Cambodja, Bolivia, Nederland)
onderzoek hebben gedaan naar ouder worden, leren we nog
steeds bij. Tijdens het geven van de collegereeks "Ouderen
bestaan niet: nieuwe perspectieven op vergrijzing." doen
deelnemers actief mee, en zorgen zo dat onze bevindingen
steeds worden bevraagd en aangevuld met eigen ervaringen
en inzichten.
Een van de mooiste bewegingen die we steeds zien tijdens de
colleges is de tocht van wat we in Nederland als 'normaal'
beschouwen naar het bevragen van alles dat we als goed
of fout zien. Want wat wij zien is dat de beelden en
aannames die we hebben en steeds reproduceren in
Nederland niet helpend zijn voor het omgaan met de grote en
zeer diverse groep ouderen.
Voor de zomer was dit de laatste collegereeks. Mocht je interesse hebben in het volgen van een
volgende collegereeks, laat het ons weten.

Informatie en Inschrijven Collegreeks

Nieuw: Crimineel oud & documentaire over Tijd
Arjen Akkermans werkt al jaren bij de politie en vertelde ons zijn verhaal over criminelen, die
ook ouder worden, en dan vaak ver van een flitsend leven lijden. Zo ontstond het idee om
onderzoek te doen naar deze groep, mensen op te sporen en hen te portretteren. In
samenwerking met de Politie zullen we hiervan een boek maken en expositie organiseren.
Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen voor een documentaire over wat mensen
met hun tijd doen als ze niet meer werken. Los van de in Nederland gebezigde begrippen
mantelzorg of vrijwilligerswerk, vermoeden wij dat er een enorme diversiteit is aan waarmee
mensen hun leven vullen als ze gestopt zijn met betaald werk. We zoeken hiervoor contact in
een gemeenschap bv Marokkaans, Turks of Antilliaans in Amsterdam.
Ben je geinteresseerd in deze projecten? Wil je meehelpen? Je kunt ons altijd mailen op
martijn@thefaketory.org

Meer informatie of meedoen?

Menselijke zorg
Als we iets hebben ondervonden op onderzoek in landen die
nagenoeg geen geld uitgeven aan professionele zorg voor
ouderen, is het dat zorg heel verschillende vormen aan kan
nemen. In Bolivia wordt voor elkaar gezorgd door ouderen
hun plek in de gemeenschap te laten behouden, in Cambodja
doordat de hele familie voor elkaar zorgt, in Nederland door
professionele zorg in te zetten.
Als we iets willen ondersteunen in Nederland is het de
ontwikkeling van strak georganiseerde organisaties, gericht op
marktwerking, naar het versterken van de relatie tussen
professionele zorggever en ontvanger van die zorg die in
zijn / haar eigen omgeving blijft wonen.
Daarom hebben we in samenspraak met wijkverpleegkundigen een leergang ontwikkeld die
heet professioneel leidinggeven. Daarin passen we onze bevindingen over menselijke zorg toe,
gaan uit van de relatie die 2 mensen aangaan bij het geven en ontvangen van zorg, en helpen
met onze kennis over veranderkunde en groepen met manieren van samenwerken tussen heel
verschillende mensen.
Meer weten? Kijk op onze website of mail ons.

Meer informatie over Menselijke Zorg
Tot ziens,
Team The Faketory
Sabya van Elswijk & Martijn van Oorschot
oprichters Stichting The Faketory

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u teamfaketory@gmail.com toe aan uw adresboek.

