JAARVERSLAG 2020
2020 was voor iedereen een moeilijk jaar; alle initiatieven die elkaar – jong en oud- normaliter
geestelijk verrijken, zoals plezier met elkaar in gezellig contact door een gezamenlijke activiteit
is door het COVID- VIRUS vanaf 15 februari 2020 totaal geblokkeerd. Het was daardoor niet
mogelijk om de 2 doelgroepen, jong en oud, die SCO normaliter met elkaar verbindt, elkaar
fysiek te laten ontmoeten. Verzorgingshuizen mochten maanden lang niet eens bezocht worden
en uiteindelijk mocht er slechts een persoon per dag bij een bewoner komen die niet eens in de
gemeenschappelijke ruimten mocht komen, laat staan dat daar groepen jongeren op bezoek
konden komen! Wel hebben de scholen op andere manieren geprobeerd de contacten zo goed en
kwaad als het ging te onderhouden met hun naburige verzorgingshuizen o.a. door ansichtkaarten
te sturen naar de bewoners en appeltaarten e.d. voor hen te bakken en zij hopen het komende
jaar (als het vaccin tegen corona onderdeel wordt van het gebruikelijke vaccinprogramma is) weer
z.s.m. te mogen starten met hun bezoekjes aan de tehuizen. Beide groepen missen elkaar en
behalve de tekeningen en knutselwerken die voor de ouderen worden gemaakt vindt jong en oud
dit het leukst om met elkaar samen de teken-, knutsel- en bakactiviteiten uit te voeren!
S.C.O. heeft het jaar 2020 zich geconcentreerd om de toneelboeken en de Sing-along – cd
vorm te geven. Deze onderwerpen stonden al langer op het ‘to do’- lijstje. Creatieve en sociale
bezigheden plus muziekactiviteiten geven een positieve boost voor jong en oud. Deze activiteiten
zijn een onderdeel van het SCO-programma. Een kleine delegatie van het ‘S.C.O. Sing Along
voor oud en jong koor’ heeft met 2 zangers en een contrabas opgetreden bij de ingang van 4
verzorgingshuizen in Den Haag op Koningsdag. Het Wilhelmus zingen ontbrak natuurlijk niet! Zie
filmpje www.adopteereenverzorgingshuis.nl bij PERS Koningsdag.
De Koningsplacemats om spelenderwijs de geschiedenis te leren kennen zijn overhandigd voor
de bewoners van de 4 tehuizen zodat iedere bewoner een eigen Koningsplacemat heeft voor de
dagelijkse maaltijden. Het Koningshuis is zeer populair bij oudere mensen die met de plaatjesfoto’s en schilderijen van het verleden en het heden van de Oranjes, opgevrolijkt worden. Het Sing
along voor oud en jong - koor is eind 2019 opgericht en zingt sindsdien normaliter maandelijks in
een tehuis in de omgeving van Den Haag. In januari en februari heeft het nog gezongen in Oldeslo
en Albrecht van Beieren tot het coronavirus uitbrak…
Waar de scholen nu ook de komende maanden mee starten is het boek ‘Van Stadhouder tot
Koning’ te gebruiken in hun geschiedenis-/ maatschappijleer les. Ook de tehuizen gebruiken het
boek als voorleesboek om de boeiende geschiedenis van Nederland op een speelse manier te
brengen. D.m.v. ‘toneel lezen’ en toneel spelen leert jong en oud op een eenvoudige wijze een
scène uit de vaderlandse geschiedenis voor te dragen. Een voorbeeld hiervan ziet u bij het kopje
JONG EN OUD -ACTIVITEITEN op de site van SCO. Daar zijn 3 films van het toneelstuk als
voorbeeld hoe scholen en tehuizen op eenvoudige wijze de geschiedenis uit kunnen beelden.
Kijk ook op www.koningsspel.nl
Gelukkig leeft het nu in de maatschappij om aan ouderen te (leren) denken. Structureel proberen
eenzaamheid van ouderen op te lossen is belangrijk en heeft veel aandacht nodig op een ‘echt
oplossende’ manier.
Momenteel heeft S.C.O. contact met veel scholen in het land die het komende jaar weer mee
willen doen met het project. Maatschappelijke betrokkenheid wordt gelukkig steeds belangrijker
gevonden.

Om dit programma steeds verder uit te rollen en te continueren, door het gehele land, zoekt SCO
steeds financiële ondersteuning. Het afgelopen jaar was lastig aanvragen te doen omdat alle
fondsen weten dat er nu door corona immers niets met elkaar ondernomen kon worden.
Omdat wij scholen en tehuizen die een aanvraag doen zo min mogelijk willen teleurstellen hopen
wij het volgende jaar weer op een zo groot mogelijke ondersteuning in het jong-oud-project waar 2
grote doelgroepen mee worden bereikt: jongeren maatschappelijk bewustzijn laten krijgen én t.a.v.
ouderen de eenzaamheid structureel wordt aangepakt en verminderd.
In de deze moeilijke, voor zovelen onzekere tijden waarin ook de zorgwereld momenteel verkeert,
en de zorg ook liefst ontzorgd en opgevrolijkt wordt(!) zijn de hulpmiddelen om het leven voor
ouderen te veraangenamen zoals de geschiedenis- en duurzaamheidsspellen en de vrolijke
zangbundels hulpmiddelen en een aangename aanvulling op hun zorgwerkzaamheden.
Met de vrolijke muziek, spellen en placemats hopen wij voor de bewoners van tehuizen regelmatig
een zonnetje te kunnen laten schijnen. Ook kinderen leren dat er meer bestaat dan hun kleine,
meestal meer op zichzelf gerichte wereld. Dit is een uitdaging die SCO ten doel stelt: dat dit
contact tussen jong en oud beide doelgroepen geestelijk verrijkt!
Laten we hopen dat 2021 een beter jong-oud- sociaal jaar kan opleveren en alle ouderen weer de
gezelligheid van de medemens kunnen ervaren!

