
The Sound of Music, wat een fantastische dag met het 

KPN Mooiste Contactfonds. 

Ik had er nog nooit van gehoord, maar via via werd ik een paar maanden geleden KPN 

Mooiste Contact Fonds gemaild met een prachtaanbod. 

Verslag van een zorginstelling die uitgenodigd was. 

Het KPN Moo;ste contactfonds organ;seert ;eder jaar u;tjes en evenementen voor groepen 

mensen ;n de maatschappij d;e het vaak moe;/ijker hebben. Maar daar blijft het n;et bij. 

Vervolgens pub/keren zij b;nnen hun grote organ;saUe wat er dat jaar aan evenementen en 

u;tstapjes staat te gebeuren. KPN medewerkers van door het hele land kunnen daar op 

;nschrijven als begeJe;der van de kwetsbare groepen. 

In april van d;t jaar kreeg ;k de vraag van Usha Marhé, projectcoörd;nator bij het KPN Moo;ste 

Contactfonds, of ;k dacht dat ;k 25 nog en;gsz;ns mob;eJe bewoners (zowel woonzorg als 

thu;szorg) kon 0nden d;e blij gemaakt konden worden met 'The Sound of Mus;c' n;euwe 

muskal ;n het Afas theater ;n Scheven;ngen. 

En dat ;s gelukt! Afgelopen woensdag vertrokken 25 cJ;ënten van Beweg;ng 3.0 van 't 

Hamersveld en De Asschat ;n een gloedn;euwe luxe touringcar naar Scheven;ngen. Voor 

;edere deelnemer stond een KPN medewerker klaar als toegewijde begeJe;der en dat heeft de 

meest verrassende 'comb;'s' opgeleverd. Het bijzondere van deze moo;e dag zat hem n;et 

alleen ;n de rit naar Scheven;ngen, de subJ;em u;tgevoerde mus;cal 'The Sound of Mus;c' z;en 

en horen, de lunch en de traktat;es op je stoel ;n het theater, de moo;e foto d;e als aandenken 

werd meegegeven, het omweggetje naar de boulevard en zee op de terugweg. Nee, het meest 

bijzondere zat hem ;n het moo;e contact tussen bege/e;ders en bewoners. 

De contacten waren vol humor, of ju;st verrassend d;epgaand, ;n de bus werden foto's 

bekeken en er bleek zelfs een begeJe;der bij de kJe;ndochter van een bewoner ;n de klas te 

hebben gezeten. 

Hieronder de reactie van een dochter van een bewoonster in een mail naar mij: 



Ik wilde je even laten weten dat ik gisteren een moeder aan de telefoon had die gewoon 

amper uit haar woorden kwam, zó geweldig heeft ze het gehad bij de Sound of Music. Ze 

vond alles zo fantastisch! 

KPN Mooiste Contactfonds en iedereen die zich heeft ingezet vanuit KPN: Hartelijk dank! 

Anneke en Robert, 2 zorgmedewerkers die gezorgd hebben voor de veiligheid en medicatie 

van alle deelnemers: Goed gedaan! 

Bewoners die achterbleven in 't Hamersveld en hebben uitgezwaaid en onthaald bij 

thuiskomst: wat een bewonderenswaardige houding! Je kunt zelf niet mee, maar je gunt het 

je medebewoner wel. Petje af! 

Dit is een Fonds dat zijn naam waar maakt! 


