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Waarom een Nostalgiekar? 

 

Veel zorgorganisaties zouden graag een 

‘belevingskamer’ hebben, maar er is gebrek aan ofwel 

personeel om met bewoners aan de slag te gaan in 

deze kamers ofwel de ruimte ontbreekt om een 

‘belevingskamer’ in te richten.  

 

Hiervoor heeft DoSocial samen met Magentazorg, een 

oplossing gevonden. Een ouderwetse verrijdbare 

bakkerskar gevuld met producten en attributen van 

‘toen’, bedoeld om herinneringen terug te halen en zo 

ouderen beter in het ‘nu’ te laten functioneren.  

 

Met deze mobiele Nostalgiekar komt ‘vroeger’ naar de 

bewoners toe en kunnen verzorgenden, familie of 

vrijwilligers met hen aan de slag op hun eigen afdeling 

waar bewoners zich prettig en vertrouwd voelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het? 

 

 DoSocial heeft samen met de zorg de 

Nostalgiekar ontwikkeld en laten produceren 

door 2 sociale werkplaatsen 

 De prijs van een Nostalgiekar is hierdoor zo  

laag mogelijk gehouden en draagt bovendien 

bij aan social return 

 De Nostalgiekarren staan op voorraad en zijn 

op afroep leverbaar 

 De Nostalgiekar is via het Bedrijfsbureau 

DoSocial te bestellen 

 De prijs van de Nostalgiekar voor 

zorgorganisaties of partner DoSocial bedraagt 

€1.750,--.  

 Bedrijven die een Nostalgiekar willen 

aanschaffen, maar geen partner zijn van 

DoSocial betalen € 2.250,--. De meerprijs 

komt ten goede aan onze DoSocial activiteiten.  

 Alle genoemde prijzen zijn inclusief handling 

en exclusief transport en BTW. 

DoSocial - High tea experience 

DoSocial  – Nostalgiekar 



 

 

 

Vul je eigen Nostalgiekar 

De Nostalgiekar wordt geleverd zonder nostalgische 

attributen. Het verzamelen van deze ‘spullen’ is een 

leuke activiteit om samen met teamleden en b.v. de 

familie van de bewoners te organiseren. Denk aan 

attributen van ca. 50 jaar oud die herinneringen 

ophalen bij de ouderen. Enkele voorbeelden: 

 

 Keukengerei, schoonmaakspullen, werktuigen, 

naaigerei, kleedjes 

 Kruidenierswaren zoals koffie, thee, rookworst, 

of fotoalbums, boeken en spelletjes 

 Muziek van vroeger op MP3 of CD, die via een 

MP3/CD speler afgespeeld kan worden 

 

Wat kun je van DoSocial verwachten? 

 

 Wij zorgen dat er een Nostalgiekar 

beschikbaar is en stemmen de levering af 

 Mocht je hulp nodig hebben bij de lancering of 

de werking van de Nostalgiekar, dan kunnen 

we je in contact brengen met Theater Veder. 

Een professionele theatergroep die optredens 

en opleidingen verzorgt voor medewerkers die 

werken met mensen met dementie. Zij bieden 

hiervoor diverse arrangementen aan.  

 Zodat je eigen mensen nog beter via de 

Nostalgiekar met de bewoners kunnen werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting DoSocial  

 

Stichting DoSocial  is een netwerk van mensen en 

bedrijven dat zich inzet voor welzijnsinitiatieven in 

en rondom de zorg. Niet alleen met geld, maar 

vooral ook met expertise, sociale uren, middelen 

en vooral hart. Samen met medewerkers van 

zorgorganisaties en partners initiëren en 

ondersteunen wij schaalbare activiteiten die 

maximaal bijdragen aan het sociale welzijn en klein 

geluk van kwetsbare ouderen. Dit kunnen eigen 

DoSocial activiteiten zijn of al bestaande of nieuwe 

initiatieven uit de markt, zowel klein als groot. Dit 

doen we door de inzet van mensen, tijd expertise, 

netwerk en middelen. 

 

 

 

 

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met 

bedrijfsbureau@dosocial.nl. 

 

Veel plezier. Wij zijn ervan overtuigd dat je initiatief 

vele lachende gezichten oplevert! 

 

 

 


