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“Ik kom graag met u  

schilderen, tekenen, 

boetseren of voor 

geheugentraining...”  

 

Professionele creatieve en activerende 

dagbesteding 
bij u thuis of in mijn atelier 

 

Zoekt u een zinvolle en vreugdevolle 

vrijetijdsbesteding in de creatieve of cognitieve 

sfeer? Bent u aan huis gebonden door bijv. 

ouderdom, handicap, (chronische) ziekte of heeft u 

beginnende dementie  / alzheimer dan is het 

onderstaande iets voor u .  
 

Creatieve activering 
tekenen, schilderen, boetseren, bloemschikken 
In mijn tas vol ideeën is voor elk wat wils, o.a. aquarelverf, krijt, 

potloden, zachte klei, collagemateriaal, klei, bloemen… 

De inspiratiebronnen zijn o.a. de seizoenen, kunstkaarten… 
Ervaring is niet nodig. Belangrijk is het plezier tijdens het creatieve 

proces .   
De lessen worden gegeven in een veilige, ontspannen en rustige sfeer, 

waar acceptatie, ondersteuning, begrip en positieve aandacht voorop 
staan. De oefeningen worden afgestemd op de wensen, mogelijkheden 

en het energieniveau van de persoon. 
 

Geheugentraining 
Het geheugen wordt getraind door bijv. krant, tijdschrift doornemen, 
spelletjes, voorlezen bijv. gedichten, kaarten schrijven, zingen... 
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Doelgroep 
Het aanbod is voor mensen in en om Wageningen, die een 

creatieve,vreugdevolle en actieve daginvulling zoeken, waarin ze door 
een professional ondersteund worden. 

 

Doel van de creatieve individuele hulpverlening 
 Ontspanning, gezelligheid en zich prettig voelen; 

 Versterking van de levenskracht en levensvreugde, door te ervaren en 
te zien dat men toch nog iets kan; 

 Activeren, stimuleren en het leren van iets nieuws;  
 Ontlasten van de mantelzorg en het geven van een positieve impuls in 

de woonsituatie; 
 Aandacht en activering naast het bestaande programma van een 

verpleeg-, verzorgingshuis, woongroep…. 

 
Werkwijze 
De activiteit incl. thee -, koffiepauze duurt 1,5 -2 uur. Men kan mij 

inhuren voor individuele lessen bij u thuis of in mijn atelier. 
Verzorging-, verpleeghuizen, dagopvang etc. kunnen me inhuren voor 

individuele of groepslessen. De prijs is inkomensafhankelijk en in 
overleg.    

 
Wie ben ik 
Mijn naam is Ruth Eisen. Als creatief hulpverlener, dagbestedingcoach en 

kunstenaar geef ik schilderlessen bij “Wonen bij September” in Arnhem, 
Wageningen en Zevenaar. Ik heb gewerkt als dagbestedingtherapeute bij 

Seniorservice individueel met mensen thuis, bij Vilente Pieter Pauw 
Wageningen en bij Opella (Wageningen, Bennekom) voor 

schilderworkshops. In mijn jarenlange werkervaringen  met mensen met 

de ziekte van alzheimer, dementie of parkinson heb ik gemerkt: 
 KUNST HELPT! Ik zag de mensen weer oplichten.  

    
 

 

 “Nooit gedacht, dat 

ik op mijn oude dag 

nog kon tekenen en 

dat het zo leuk is”  

Info, prijs, wensen 
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