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EEN JAAR VOL
BELEVENISSEN

ARNHEM De Old-School organiseerde in 2020 meer dan 340
gesprekken met ouderen! Scholieren, jongeren, studenten en vrijwilligers spraken de ouderen in hun appartement, tijdens een Corona-proof wandeling in het park (op gepaste afstand), telefonisch en via
videobellen. Naast de ouderen die al deelnamen aan het normale
programma, nodigde de organisatie ook 300 thuiswonende cliënten
van Stichting Innoforte uit om mee te doen met de Belbrigade-variant.
Via een geprinte flyer kregen ze een korte uitleg over de Old-School en
de uitnodiging om deel te nemen. Via de media kwam het nieuws over
het programma ook bij Arnhemse ouderen terecht en kwamen er
aanmeldingen voor het programma.
In maart startte de Belbrigade!
Jongeren, stagiairs, vrijwilligers
en oud-Old-School deelnemers
namen telefonisch en via hun
computer contact op met de
ouderen en konden zo de
gesprekken ‘gewoon’ voortzetten. Het contact werd extra
gewaardeerd. Leuk weetje: door
deze vorm konden jongeren uit
heel Nederland meedoen en
kregen we aanmeldingen vanuit
onder
andere
Groningen,
Wageningen en Oss.

OLD-ZEELAND GESTART!

RENESSE Het voorstel voor Old-School Zeeland werd goedgekeurd
en het team ontving mooie complimenten van de jury over het plan!
Met samenwerkingspartner Fablefactory zijn ze inmiddels gestart met
de voorbereidingen zodat de eerste ouderen en jongeren binnenkort
kunnen gaan deelnemen! Zij zullen telefonisch en door middel van
videobellen met elkaar in gesprek gaan waarna de jongeren toewerken
naar een creatieve show over de herontdekte verhalen.

COLOFON
Deze krant is een uitgave de
Old-School. Dit programma is
ontwikkeld
door
HUMINT
Solutions met als doel jongeren
innovatievaardigheden te laten
oefenen door ze als kennisdetectives
in gesprek te laten gaan met ouderen.
De Old-School vindt plaats in
samenwerking met en in opdracht
van diverse organisaties, waaronder:
ZonMw,
Stichting
Innoforte,
Gemeente Arnhem, Thomas a
Kempis, Montessori College, Guido
de Bres, Rijn Ijssel, ArtEZ, HAN,
Produs Praktijkschool, en vele
anderen. Wij bedanken deze graag
voor de samenwerking in 2020 en
zien uit naar 2021!

SIGNEERBON
De ontwikkelaar en programmaleider
van de Old-School schreven samen
het boek:‘De bende van Super-Anders’. Bestel het boek via de website
www.superanders.nl

Met deze bon wordt het boek
voor u gesigneerd! Lever de bon in bij
de redactie van deze krant.

ARNHEM Wat gebeurde er
nog meer?
De
tweede
editie
van
Old-School Arnhem ging van
start. Bij deze variant van het
Old-School programma doen
jongeren mee als vrijwilliger.
Uit Canada kwam een groep
studenten van Toronto University op bezoek. Zij deden zelf
een Old-School mini-ronde en
interviewden een oudere,
vrijwilliger of jongere en
presenteerden de kennis van
die persoon die ze ontdekt
hadden. De deelnemers waren
erg enthousiast.
De Old-School Bevrijdingstour
werd gedigitaliseerd zodat deze
ook online beschikbaar is.
Ontdek al lopend of fietsend
verhalen van zeven bewoners
over de Arnhemse Bevrijding.
Deze verhalen werden door
jongeren
en
vrijwilligers
verzameld. De route leidt je
langs verschillende locaties in
de stad en daagt je uit met
vragen en opdrachten.
In de zomer kwam er nog een
tour bij: de Zomertour. Met,
hoe kan het ook anders,
zomerse verhalen van ouderen.
Ook deze tour is online
beschikbaar en kan zelfstandig
worden gelopen (ook in de
winter).
Deelnemende ouderen vormden een panel voor Zorgverzekeraar VGZ om mee te denken
over het verbeteren van hun
'zorg-app' voor senioren.
Leerlingen van Thomas a
Kempis gingen de week voor
kerst gesprek met een aantal
ouderen om recepten te
verzamelen.
Altijd op de hoogte blijven van
de activiteiten? Volg de
Old-School op Facebook en
Instagram voor het laatste
nieuws.

ZWART OP WIT
VERSLAGEN VIA DE POST
DUIVEN Doordat de ouderen
niet meer bezocht konden
worden, zijn de gespreksverslagen per post naar ze verstuurd. Zo blijft hun Old-School
boek ook tijdens deze
Corona-situatie
groeien!
Ontvangers
kunnen
de
Old-School post in één
oogopslag herkennen door
een Old-School Stempel! Die,
hoe kan het ook anders, met
paarse inkt op de enveloppen
gedrukt staat.

HOOG BEZOEK!
In juli kwam Staatssecretaris
Paul
Blokhuis
bij
de
Old-School op bezoek via het
beeldscherm. De Staatssecretaris was benieuwd hoe het
voor de jongeren en de
ouderen is om mee te doen
aan de Old-School en ging na
een korte introductie in
gesprek met deelnemers
(tussen de 14 en 93 jaar!).
Paul Blokhuis reageerde
enthousiast over het programma.
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reacties deelnemers
jongeren
"Als je kijkt hoe ouderen kijken
naar dit soort problemen en ik
weer hoor hoeveel mevrouw in
haar leven al heeft meegemaakt... Daar heb ik zo veel
respect voor en ik leer er zelf
ook heel veel door! Ook voor
mijn werk bij de politie!
“Mijn deelname heeft me laten
zien dat er in je dagelijks leven
veel meer informatie aanwezig
is, waar je op effectieve en
betekenisvolle wijze gebruik van
kan maken. Door hier door het
Old-School team op gewezen te
worden, is mijn bewustzijn
vergroot en maak ik meer
weloverwogen keuzes.”
“Ik heb een zeer goed gesprek
gehad, dat maar liefst een uur
duurde. Meneer had een aantal
fantastische verhalen over de
oorlog en ik kon eigenlijk alleen
maar ademloos toeluisteren. (…)
het hielp ook echt om de huidige
situatie te relativeren. Zo slecht
hebben we het op dit moment
ook weer niet!”

“Het klikte enorm goed! Ik heb
zo'n bak met energie nu en voel
me heel dankbaar en blij dat ik
met mevrouw mocht praten en
dat ze zo openhartig was. De
kracht van connectie en tijd
maken... Wauw!”
“Mijn persoonlijke ontwikkeling
stond centraal en ik heb daar
veel van geleerd.”

ouderen
en hun familieleden

“Ik kan niet zoveel meer, maar heb
wel een leven vol ervaring. Daarover vertellen zorgt ervoor dat ik
tot leven kom.”
“Ik geef mijn gesprek met de
jongere een 9,5!”
“Ik vind het erg leuk dat mijn stem
mee mag doen. Juist in deze stille tijd”.

Familielid deelnemende oudere:
"Heel leuk om te zien en ook
heel fijn dat de Old-School dit
doet. Er wordt door de interviews
zoveel geactiveerd in het brein
van de bewoners. Ze zijn weer
betekenisvol en beleven de
mooie momenten van hun leven
met alle emoties daarbij.”
Familielid deelnemende oudere:
“Wat een leuk, leerzaam en interessant initiatief! Zowel voor de
vrijwilligers, scholieren en
studenten, als voor de bewoners
van Vreedenhoff.”

Jongere Carlijn in gesprek met oudere mevrouw Kelderman
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OLD-SCHOOL IN DE MEDIA
De Old-School Bevrijdingstour kwam in verschillende online kranten
en radio programma's, waaronder Omroep Gelderland, RTV Arnhem,
Indebuurt en de Arnhemse Koerier. Bij de radio-opname van Omroep
Gelderland liepen deelneemster mevrouw Kam en jongeren Chiara en
Demi een stukje van de tour.
En zag u de Old-School staan in de Gelderlander? Een mooi artikel
over de plannen met de maatschappelijke diensttijd.
De Belbrigade werd genoemd in de Arnhemse Koerier, waar
oud-deelnemer (inmiddels Old-School teamlid) Eva meer vertelde
over het programma.
Begin juni was de Old-School te gast bij het online televisie programma ‘Hart van de stad’. Daar vertelden programmaleider Maya Lievegoed en oud-deelnemer Sverre meer over de Belbrigade en het
Old-School Kookboek.
Maya werd ook geïnterviewd door deelnemende jongere Elena voor
haar opleiding Media aan het Rijn IJssel. Haar klas vormde het
publiek. De Old-School kwam ook voorbij in het Arnhems Uurtje
Cultuur (youtube-serie) georganiseerd door Rozet.
In augustus was de Old-School vijf keer te gast bij RTV Arnhem.
Iedere week kwamen ze met een deelnemende oudere die een betekenisvol verhaal en wijsheid deelde. Een van de RTV Arnhem presentatoren zei naderhand: "We hebben hele enthousiaste reacties
gekregen op de bijzondere interviews met de ouderen en hoorden dat
veel mensen het meest uitkeken naar het Old-School item".

old-school woordzoeker

Jongeren Demi en Chiara werden samen met mevrouw Kam
geinterviewd door Omroep Gelderland over de Old-School
Bevrijdingstour.

Sinterklaas
sloeg dit jaar ondanks
alle Corona-uitdagingen de Old-School
niet over. Samen met
twee pieten bezocht
hij

velen

van

de

vrijwilligers met een
presentje.
Onze verslaggever sprak met de Sint voordat hij terug naar huis ging
en vroeg hem hoe het was om corona-proef zijn verjaardag te vieren.
Zijn antwoord?
“We hadden natuurlijk liever dat deze Corona-crisis er niet was en
met mijn leeftijd zit ik volgens mij ook aardig in de risico-groep.
Maar als je zo oud bent als ik heb je tegelijkertijd gelukkig wel wat
ervaring met uitdagingen. De Spaanse griep gooide bijvoorbeeld
eerder al eens roet in het eten, door de AVG moest mijn grote boek
flink worden aangepast en al die zonnepanelen op de daken tegenwoordig maken ons werk ook niet makkelijker. Maar waar een wil is,
is een weg en ik ben blij dat de cadeautjes zijn aangekomen bij al die
top-vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar zo hebben ingezet!”

TIPS VOOR DE REDACTIE?
Heeft u tips voor, of vragen aan de redactie?
Stuur ons een bericht via
oldschool@humints.com

