
HELP JIJ ONS PROJECT
VERWEZENLIJKEN?

In verzorgingssituatie of tijdens snoezelbaden: verlegt de
aandacht van de bewoner naar rustige beelden en muziek om een
ontspannen sfeer te creëren.
Tijdens activiteiten: bij bepaalde snoezelmodules kunnen diverse
prikkels aangeboden worden, zoals geuren via een
aromaverspreider of bubbels via een bellenblazer. 
Beweging stimuleren:  ter ondersteuning van
bewegingsactiviteiten, bv. zit-ochtendgym. Er zijn ook modules
rond fietsen door het bos. Deze komen van pas tijdens een
fietsactiviteit op de motomed. 
Overal snoezelen:  door de mobiliteit van de Qwiek.up biedt deze
de mogelijkheid om in iedere ruimte te snoezelen. 
Mentaal activeren door reminiscentie: hierbij wordt de bewoner
meegenomen in zijn eigen vertrouwde leefomgeving door het
bekijken van de zelfgemaakte belevingsmodule met persoonlijke
foto’s en herkenbare muziek.

De Qwiek.up  is een zorghulpmiddel dat een dynamische omgeving
creëert, waarbij beleving en plezier centraal staan. Met deze tool
kunnen beelden en geluiden geprojecteerd worden op verschillende
oppervlakken. Bij de aankoop van de Qwiek-up zitten 6
belevingsmodules.

Er zijn heel wat inzetmogelijkheden:QWIEK.UP

c a m p u s  T o n g e r e n

W A T ?

B U D G E T  &  P L A N N I N G

Gewenste uitvoering: 2023

Totaalprijs: € 7 150, incl. BTW , 1 jaar garantie & service

Wil je dit project steunen met een kleine bijdrage? Dat kan ook! Voor

stortingen vanaf € 40  ontvang je een fiscaal attest. Storten kan op

onze fiscale rekening (BE90 0910 1151 4232) met vermelding  van de

volgende referentie: "SPM23015".

W I E  Z I J N  W I J ?

Ter Heide biedt professionele ondersteuning
aan 430 personen met een  meervoudige
beperking. 650 medewerkers geven hiervoor
elke dag het beste van zichzelf. Dit verspreid
over 4 campussen in Limburg: Genk,
Zonhoven, Borgloon, Tongeren. Ter Heide is
bovendien een warme thuis voor zijn
bijzondere bewoners. We willen in Ter Heide
veel mensen ontmoeten en samen met hen
aan de weg timmeren voor een goed en
kwaliteitsvol leven voor onze bewoners.
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