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VOORWOORD

In ontwikkeling kunnen blijven als mens is essentieel voor de zin in het leven. Daarom is het devies: 
levenslang leren. Of je nu leert over nieuwe technologieën in huis waardoor je langer zelfstandig kunt 
blijven wonen of dat je creatieve talenten worden aangespoord bij het boetseren van een beeld of bij het 
maken van een rap met jongeren, dat doet er niet toe. Als je nieuwsgierigheid maar wordt geprikkeld en je 
wordt uitgedaagd, want dat geeft schwung aan je bestaan.
We werden door radio 1 van de NPO gevraagd voor een interview naar aanleiding van de tv-serie ‘Het 
geheime dagboek van Hendrik Groen’. Daar werkten we graag aan mee, want in deze serie zien we onze 
visie terug. Om plezier te houden in het leven kunnen ouderen zelf en met elkaar dingen ondernemen en 
zichzelf uitdagen.
Bij Pluspunt staat de ontwikkelingsgerichtheid van ouderen al jaren centraal en dat was ook in 2017 het 
geval. We hebben een aantal mooie projecten voort kunnen zetten en andere afgerond. Ook zijn we  nieu-
we projecten aan het ontwikkelen waaraan we in 2018 verder vorm geven. 

In 2017 werd het Lang Leve Kunst-project afgerond. In de afgelopen drie jaar zijn er 135 kunstactivitei-
ten uitgevoerd, waarmee we ruim 3.100 mensen hebben bereikt. Het is een fantastisch boeiend project 
dat in de gebieden Noord en Kralingen-Crooswijk doorgaat in een andere vorm. Voor het gelijknamige 
landelijke programma zijn we in Rotterdam kwartiermaker geweest en we zijn trots op wat er is bereikt in 
Noord en Kralingen-Crooswijk. Lang Leve Kunst is gericht op het mogelijk maken van kunstbeoefening 
door ouderen. Uit onderzoek blijkt dat cultuurparticipatie bijdraagt aan het welbevinden. Het vergroot 
het gevoel van eigenwaarde en is een verrijking voor het leven. Tot ons plezier zagen we bij de Plus Parade 
Festivals dat het aantal deelnemers groeit en dat ook het aantal projecten en workshops onder begeleiding 
van kunstenaars flink is toegenomen. Kunstactiviteiten zijn meer dan eerst opgenomen in het programma 
van de zorginstellingen en kunstenaars weten met hun projecten nu zelf beter de weg te vinden naar de 
instellingen. Ouderen stellen met trots hun producten ten toon, wat anderen weer stimuleert om mee te 
doen.

In 2017 hebben we met veel plezier het intergenerationele Niorenproject uitgevoerd in het centrum en 
in Kralingen-Crooswijk. Een ander bekend project, Verhalenderwijs, is dit jaar regelmatig uitgevoerd bij 
projecten en op aanvraag van organisaties.
Het project Verhalen Verbinden werd dit jaar in diverse gebieden ingezet om het thema roze ouderen op 
de agenda te zetten, in samenwerking met ouderengroepen en Huizen van de Wijk. 
Anders Ouderen Worden (AOW), het vertrouwde programma, werd natuurlijk ook in 2017 uitgevoerd. 
Met AOW-bijeenkomsten in de diverse wijken zijn veel senioren bereikt, ruim 9.700! Dankzij de inzet 
van alle werkgroepleden die de bijeenkomsten organiseren. De netwerken op wijkniveau zijn van groot 
belang voor ouderen in het kader van langer zelfstandig thuis wonen en het voorkomen van sociaal isole-
ment. Ook dit jaar zijn er nieuwe groepen gestart, sommige als Seniorenateliers met een iets andere opzet, 
afhankelijk van de wensen van de deelnemers. Centraal staan steeds ontmoeting en het informeren van 
elkaar over onderwerpen die voor ouderen interessant zijn. 

Ouder worden is jezelf vernieuwen. Hoe je dat vorm geeft, bepaal je zelf. Pluspunt stimuleert dit proces 
graag door bijeenkomsten te organiseren waar senioren elkaar ontmoeten en inspireren. Op deze manier 
faciliteren we met een klein team een grote groep senioren, zodat ze hun projecten en activiteiten voor, 
door en met elkaar kunnen uitvoeren. Want zonder de inzet en inspirerende betrokkenheid van de senio-
ren zelf kan Pluspunt niet bestaan!

Heili Bassa, directeur Pluspunt
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ANDERS OUDER WORDEN EN 
SENIORENATELIERS
Al meer dan veertig jaar komen in veel Rotterdamse wijken 
regelmatig ouderen bij elkaar die midden in de samenleving 
willen staan en die zich blijvend willen ontwikkelen: de An-
ders Ouder Worden-groepen, ofwel AOW.
In 2017 waren er 33 AOW-werkgroepen actief, met in totaal 
112 werkgroepleden, die samen ongeveer 487 bijeenkomsten 
organiseerden voor meer dan 9.733 senioren over thema’s als 
valpreventie, zelfredzaamheid en langer thuis wonen. 
Tijdens de stedelijke bijeenkomsten die Pluspunt voor 
de werkgroepen organiseert, wisselen de werkgroepleden 

ervaringen en ideeën uit en inspireren elkaar. In 2017 zijn er 
inleidingen gehouden over actuele thema’s zoals levensverha-
len van Surinamers en Hindoestanen, seksuele diversiteit en 
hoe we ervoor kunnen zorgen dat homoseksuele ouderen zich 
welkom voelen. 
Het stedelijk overleg heeft, net als vorig jaar, op verzoek van 
de werkgroepleden op verschillende locaties plaatsgevonden. 
Zo gingen de werkgroepen op visite bij het Seniorenatelier 
Portu Verde in Kralingen-Crooswijk.
De AOW-werkgroepleden hebben dit jaar drie trainingen 
gevolgd: over dementie, valpreventie en langer thuis wonen. 
Deze laatste bestond uit een bezoek aan de Rotterdam Science 

AOW
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Tower en de Life Sciences & Health Hub, waar de senioren 
een presentatie bijwoonden over langer thuis wonen en het 
technologie huisje bezochten. In dit huisje waren aanpassin-
gen te zien waarmee ouderen langer zelfstandig thuis kunnen 
wonen. 
Dit jaar zijn twee nieuwe AOW-werkgroepen gestart in Prins 
Alexander. Door het project Nioren heeft Pluspunt kennis 
gemaakt met bewoners uit een seniorenflat die graag vaker 
bijeenkomsten wilden organiseren en behoefte hadden aan 
advies over het vormgeven ervan.  
In 2017 zijn twee jubilea gevierd. Het Vrouwennetwerk 
bestond tien jaar en dat is gevierd met gebak en een evaluatie 
van het functioneren van de werkgroep. De Dovengroep 
heeft haar 35-jarig bestaan gevierd met een reünie van 
oud-werkgroepleden en oud-deelnemers.

LANG LEVE KUNST
Lang Leve Kunst is een landelijk driejarig programma dat 
als doel heeft ouderen in aanraking te brengen met kunst en 
cultuur en hen uit te dagen hun eigen creatieve talenten te 
ontdekken. Heili Bassa, directeur van Pluspunt, is in Rotter-
dam in de gebieden Noord en Kralingen-Crooswijk kwartier-
maker voor Lang Leve Kunst. 
Ook in 2017 hebben we met zorginstellingen, cultuurs-
couts, welzijnsorganisaties, kunstorganisaties en kunstenaars 
diverse inspirerende workshops georganiseerd. Dat waren 
beeldende workshops zoals boetseren, vilten, mozaïeken, 
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textiel bewerken, papierkunst, glas in lood en andere work-
shops zoals dansen, zingen, gedichten schrijven en poëzieal-
bums maken. Ook is er een koor opgericht met onder meer 
licht-dementerenden: het HOP-sterrenkoor. Dit koor heeft 
op diverse plekken opgetreden, evenals de dansgroep Durf te 
Dansen, onder meer bij de opening van de Beweegtuin en in 
de Bergsingelkerk.
In Noord en in Kralingen-Crooswijk hebben we in 2017 voor 
de vierde keer Plus Parade Festivals georganiseerd. Tijdens 
tal van workshops konden ouderen hun creatieve talenten 
ontdekken en ontplooien en konden ze genieten van optre-
dens en exposities met werk van ouderen. Opvallend was dat 
er dit jaar meer werk van ouderen te zien was, onder meer een 
tentoonstelling in Noord met tot abstractie bewerkte foto’s 
van Michiel Boelaarts, die - naar eigen zeggen – als mid-
den zeventiger graag een kunstspurt wil maken. In Kralin-
gen-Crooswijk werd schilderwerk geëxposeerd van de bijna 
negentigjarige Toke Mes-Labree. Een van de hoogtepunten 
in Noord was de dansvoorstelling ‘Still Alive / Less Kicking’ 
van OT-Rotterdam in Humanitas-Bergweg. Een hoogtepunt 
in Kralingen-Crooswijk was de opening van het festival in 
het Hofje van Gerrit de Koker, met een prachtig verhaal van 
verhalenverteller Mohamed el Wakidi over wat kunstbeoefe-
ning voor hem betekent en met prachtige muziek van het duo 
Bravura. Daarna ging de Kunstroute in Kralingen van start 
met beelden in de binnentuin van het Hofje van Gerrit de 
Koker.
In Kralingen-Crooswijk deden we ook mee aan de Kunstrou-
te Kralingen-Crooswijk. Op diverse locaties was werk van 
Lang Leve Kunst ouderen te zien en ouderen konden met 
busjes een tocht maken langs de kunstroutes in Kralingen en 
in Crooswijk. De belangstelling was groot, er moest een extra 
busje worden ingezet.
Na de Plus Parade Festivals zijn in Noord en Kralin-
gen-Crooswijk gedurende het hele jaar kunstzinnige work-

shops georganiseerd door de woonzorgcentra, kunstenaars en 
de cultuurscouts. In Noord is een Open Atelier opgezet met 
wekelijks op de maandag moderne dans, onder de naam Durf 
te Dansen en op de donderdag textielbewerken. Regelmatig is 
het werk tentoongesteld. 
Verder hebben we meegewerkt aan drie stedelijke bijeen-
komsten van welzijns-, zorg- en kunstinstellingen en aan 
twee gebiedsbijeenkomsten (wijktours) om professionals te 
informeren over Lang Leve Kunst.
In de afgelopen periode zijn er 135 kunstactiviteiten geweest 
en hebben we ruim 3.100 deelnemers bereikt. 

NIOREN
Nioren is een samenvoeging van senioren en junioren. In het 
project Nioren ontmoeten senioren en junioren elkaar en 
ondernemen samen activiteiten. 
In het voorjaar van 2017 voerden we het project Nioren 
uit in Rotterdam-Centrum. We werkten hierbij samen met 
Humanitas-De Leeuwenhoek en ROC Zadkine. De bijeen-
komsten vonden plaats bij Humanitas-De Leeuwenhoek aan 
de West-Kruiskade. We hielden een speeddate, twee keer een 
verwenmiddag, een spelletjesmiddag, een liedjesmiddag en 
maakten samen gedichten. Opvallend was dat leerlingen die 
eerst niet zoveel zin hadden met ouderen te werken, steeds 
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enthousiaster werden en echt hun best deden in contact te 
komen met de senioren.
Daarna streken we neer in Kralingen-Crooswijk waar we 
het project hebben uitgevoerd met Middin-Rubroek en het 
Albeda College. De bijeenkomsten vonden plaats bij Rubroek 
aan de Crooswijksesingel. We hielden een speeddate, een ver-
wenmiddag, maakten collages en gedichten en praatten over 
geldzaken. De junioren lieten tijdens de afsluitende lunch 
weten dat ze veel hadden geleerd van de ouderen. De senioren 
lieten weten dat ze erg hadden genoten van de gesprekken 
met de junioren.

VERHALEN VERBINDEN
Met het project Verhalen Verbinden hebben we in verschillen-
de gebieden bijeenkomsten georganiseerd met als doel LHB-
TI en heteroseksuele ouderen een ontmoetingsplek te bieden 
waar ze elkaar hun levensverhalen kunnen vertellen, zodat er 
onderling respect en sociale acceptatie ontstaat voor elkaars 
leefstijl. Verhalen Verbinden bestaat uit twee bijeenkomsten. 
De eerste bijeenkomst werd een aantal keer geopend door 
Tour d’Amour en in andere gevallen door een verhalenvertel-
ler van Pluspunt die een verhaal vertelt over homoseksualiteit 
en vooroordelen. De Tour d’Amour van Eveline van de Putte, 
auteur van ‘Stormachtig Stil: met levensverhalen van roze ou-
deren’, wil de kloof van taboes en onwetendheid overbruggen 
door in gesprek te gaan over seksuele diversiteit.  
De tweede bijeenkomst bestond uit een high tea en het WA-
VE-spel (Wederzijdse Acceptatie Van Elkaar). Naar aanleiding 
van de stellingen en vragen van het WAVE-spel praatten 
ouderen over wat nodig is om een leefomgeving te creëren 
waarin roze ouderen zich welkom voelen. Het project werd 
in 2017 uitgevoerd op 5 locaties, met 8 bijeenkomsten en in 
totaal 108 deelnemers. 

VERHALENDERWIJS
Ons project Verhalenderwijs bestaat al sinds 1999 en nog 
steeds leveren de vertellers met hun verhalen uit verschillende 
culturen waardevolle bijdragen aan bijeenkomsten. 
In 2017 vertelden ze verhalen over seksuele diversiteit bij 
ouderengroepen. In de bibliotheek Feijenoord vertelden ze 
verhalen over diverse onderwerpen aan jong en oud. Ook 
vertelden ze verhalen bij zorginstellingen tijdens de Kom 
Erbij Week in het kader van isolementsbestrijding, tijdens 
en boottocht van de Buurtmoeders uit IJsselmonde en bij 
een herdenkingsbijeenkomst op de Zuiderbegraafplaats over 
verlies en herinneringen.
Daarnaast werden hun enthousiaste verhalen over kunstbeoe-
fening ingezet als wervingsmiddel voor Lang Leve Kunst. 

Verder:
•   namen onze vrijwilligers Joan Edwards en Mohamed El 

Wakidi in oktober deel aan het seminar ‘Learning in later 
life in an intergenerational context’ op Cyprus

•   gaven we een presentatie over onze activiteiten voor de 
Huizen van de Wijk in het kader van de Menukaart 65+ 
van het gemeentelijke actieplan VoorMekaar

•   participeerden we in de kennisateliers van IDEM

•   werkten we mee aan het landelijke Kennisatelier ‘Woon-
vormen en zorg voor migrantenouderen’ van het Kennisplat-
form Integratie & Samenleving, NOOM en het Aedes-Actiz 
Kenniscentrum Wonen-Zorg

•   organiseerden we kennismakingsworkshops toneelspelen in 
Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

•   namen we deel aan het platform Samen tegen Armoede in 
Rotterdam (ouderen)

•   verstuurden we zeven keer onze digitale nieuwsbrief naar 
1.060 contacten.
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Algemene informatie

Medewerkers
Heili Bassa, directeur
Lia Henderson
Willy Hilverda
Pascalle van Kralingen
Audrey de Zanger
Bureauvrijwilliger: Ingrid Sprok

Bestuur
Freddy May, voorzitter (vanaf mei) 
Peter Dohmen, penningmeester
Cynthia Ortega, lid
Agnes Vaillant, secretaris (vanaf mei)

Stagiaires
Remon Boer (t/m juni)
Martijn de Kreek (t/m juni)
Fehiema Alkhamisi (vanaf september)

Adres
Graaf Florisstraat 41
3021 CC Rotterdam
t 010 - 467 17 11

e info@pluspuntrotterdam.nl
w pluspuntrotterdam.nl
t twitter.com/PluspuntSenior
f facebook.com/PluspuntSenior

Colofon
Tekst

Willy Hilverda

Ontwerp

Brigitte van Loon – an ima  mia

Foto’s
Medewerkers Pluspunt

Rotterdam, mei 2018
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KENGETALLEN

Deelnemers
Cursussen/workshops/trainingen/projecten: 1.903
Themabijeenkomsten:  11.295
Publieksbijeenkomsten:  1.398 
Advies en begeleiding:  452
Sociale media volgers/leden/bezoekers:  7.128
Totaal:  22.1769

Samenwerking
Aafje, Albeda College, Coalitie Erbij Rotterdam, Cultuur 
Concreet, De Waerschut, Huizen van de Wijk: De Nieuwe 
Plantage, Het Klooster Oude Noorden, Irene, Prinsen-
hof, Humanitas, Kunstroute Kralingen-Crooswijk, Lang 
Leve Kunst, Lelie Zorggroep, Life Science & Health Hub, 
Middin, Noom, Portu Verde, Prefuru, ROC Zadkine, SOR 
Heulbrug, Tour d’Amour, Zorgcocon en Zorg Verandert

Financiers
De totale omzet van € 221.000,- bestaat voor ruim de helft 
uit prestatiesubsidies van de overheid, het overige deel is 
afkomstig uit projectfinanciering van fondsen. Voor meer 
informatie, zie het verkort financieel jaarverslag op onze 
website.

Coalitie Erbij-Rotterdam, DeltaPORT Donatiefonds, ge-
meente Rotterdam, Fonds DBL, Fonds Schiedam-Vlaardin-
gen e.o., Fonds Sluyterman van Loo, Oranje Fonds, ROC 
Zadkine, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting 
RCOAK, Stichting Steun Prozorg, Stichting Solidarodam 
en Van Leeuwen van Lignac Stichting.

Verhalen verbinden



Nioren


