
Even
voorstellen...

'Ik ben Thomas Kamphuis, 48 jaar,
kom uit Den Haag en woon sinds
kort met mijn vrouw in het
prachtige Westenholte. Na 26 jaar
bij de overheid te hebben gewerkt,
vond ik het tijd om iets heel anders
te gaan doen. Ik miste de
voldoening die persoonlijker
contact met mensen me geeft.

Eén van mijn doelen is op een
directe manier iets voor ouderen te
gaan betekenen. Ouderen hebben
heel veel levenservaring(en) waar
ik graag deelgenoot van wordt.
Door u gezelschap te bieden en uw
levensverhaal te vernemen, wil ik
graag kleur geven aan uw dag. Uw
herinneringen zijn zoveel waard.

Maar ook uw dagelijkse
belevenissen wil ik graag
meemaken alsook uw interesses en
gedachten en vragen waarmee u
leeft'.

Wat bied ik?

Gezelschap voor ouderen in
Westenholte, binnen- en buitenshuis.
Voor 65plus, 65 én 65 min!

Ik ben benieuwd naar uw (levens)
verhaal. Als u het leuk vindt, kan ik uw
levensverhaal vastleggen.

Een luisterend oor. Misschien zit u
ergens mee, of wilt u de mening of
advies over iets wat u bezig houdt, om
het even wat dit is. Ik kan goed
luisteren en wil altijd met u meedenken.

Samen iets ondernemen. Dat kan zowel
thuis als buiten de deur: wandelen in
de natuur, vogels bekijken, een
tentoonstelling bezoeken; vult u maar
in: gaan bekijken wat u interesseert en
mooi vindt is waar het om draait.

Bovenal: persoonlijke tijd en aandacht
voor u!

Ouderengezelschap
Westenholte
Kleinschalig, op uw wensen
afgestemd, altijd in de buurt.

* gezelschap binnen- en buitenshuis
* benieuwd naar uw (levens) verhaal
* persoonlijke tijd en aandacht en
tijd voor u
* kado idee voor u, als kinderen, voor
uw vader en/of moeder.

* € 20 per uur exclusief reiskosten
(of: naar draagkracht).
* vrijblijvend kennismakingsgesprek

"Ik heb zoveel meegemaakt en wil daar over
vertellen. Oh, en mag ik misschien je advies
over iets wat mij bezig houdt?"

Contact (tijdens kantooruren):
Thomas Kamphuis
tel.: 06-12 68 87 61

mail: tom.kamphuis@casema.nl
of via contactformulier website:
www.ouderengezelschapwestenholte.nl

         facebook.com/ouderengezelschapwestenholte/

Zie ook de pagina Diensten op de website:

https://ouderengezelschapwestenholte.nl/diensten



Die indiaan fascineert u? Mij ook. Al
heel lang. Ik wordt al heel lang
aangetrokken tot de wijsheid die de
oude indiaan uitstraalt. Een lange
levenservaring, heel veel verhalen
en ervaringen te vertellen. Verhalen
en ervaringen zijn er om door te
geven. Om in een geheugen vast te
leggen. In zijn tijd werd dat
automatisch gedaan in de stam,
een van nature bestaand verband
die in onze tijden ons vaak vreemd
is geworden.

"Iets" met ouderen doen sluimerde
al heel lang door mijn hoofd. Maar
wat? In de gezondheidszorg? Dat
idee heb ik overwogen, maar dan
zou ik niet heel veel persoonlijk
contact met ouderen kunnen
hebben. Alles vlug, sneller, snelst.
Ook daar. En ik ben niet van vlug,
sneller, snelst.

De wijze..

Indiaan
Ik wil u iets meer geven dan dat.
Werkelijk persoonlijke aandacht.
Niet voor een keer, maar zo vaak u
wenst. Wat mij de grootste
voldoening geeft is als ik het
gevoel heb, iets voor u te kunnen
betekenen. In direct contact, met
raad en daad, met een uitbundige
lach, en wie weet eens een traan.

Maar die traan mag, nee "moet"
er ook kunnen zijn. Vaak voelt u
zich daarna opmerkelijk genoeg
een stuk opgeklaard. Lichter.

De indiaan vroeg om raad en
daad. Soms zeiden ze gewoon
niets en hielden ze elkaar gewoon
zwijgzaam gezelschap. Ja, dat kon,
kom daar nog eens om in deze
tijden!
Die indiaan, wil ik voor u zijn.

Ik wil u graag, als nieuwe bewoner
van het prachtige Westenholte,
graag ontmoeten en leren kennen.
En vertel ik ook nog over de
vikingen..


