
Neus voor Contact 2019  
Een opsomming ….. 
 
Dankbaar mag ik terugkijken…. 

● ooit begonnen 22 november 2012. 
● Dit zevende jaar, een bomvol jaar, maar 

liefst 222 opdrachten 
● 669 gedeclareerde miMakker uren waarvan 

maar liefst 447 uur de neus echt op 
● Vijftien verschillende opdrachtgevers 
● Top drie opdrachtgevers: HilverZorg 90 

opdrachten, De Bilthuysen 78 en Solis 12 
● 12268 gedeclareerde kilometers  ( niet echt iets om trots op te zijn)  
● Waar het om draait: ontelbare dierbare interactieve contacten met cliënten, familie, 

zorgpersoneel, miMakkercollega’s, live, op foto en film, aan de telefoon, op social 
media via site en mail. Kaartjes, briefjes, cadeautjes, knuffels en eerlijke en heerlijk 
uitspraken.  

● Wekelijks 2 dagdelen als miMakker bij HilverZorg en 2 dagdelen bij De Bilthuysen 
werkzaam naast de overige vaste en losse opdrachtgevers 

● Eerste keer inzet als miMakker Bakkie vanuit de dementiewinkel.nl 
● Opdrachtgever Rietvinck over gedaan naar collega miMakker Mirjam Knibbe 
● Beleeftrio primeur op de Hartenberg met Nadita (Klankbeleving)  en MM collega Lida 
● Een workshop Contact voor vrijwilligers bij Reinaerde Werkspecht  
● Jammen met Ballonnen Haagse Bluf Ballon ( geen lid meer van United Twisters)  
● Samenwerking gezocht Gebarenclub Amerpoort  
● Typische gedichten Poppen in het Park en Tari Bush Kuna festival  (promotie) 
● Domein www.dementaal.nl vastgelegd ( wordt vervolgd)  
● Voor het eerst als Piet en Sint in het verpleeghuis ( en Sint is alweer geboekt in 

2020) 
● BelleDame op de miMakkers klus met Karin  bij de Waggelmannetjes in Amsterdam 
● Deelname aan de Matchbeurs Leusden,  3 matches BelleDame in 2020 
● Start individuele begeleiding cliënt verpleeghuis 
● BelleDame veelvuldig in actie Tijdens het :  Gave festival, op Koningsdag in 

Hardinxveld-Giessendam, Kever /Amerpoort, Bites & Business Theateravond em bij 
de Waggelmannetjes in Amsterdam.  

● Klein theaterklusje met Pip & Co maar groot plezier bij de doelgroep enbij ons! 
● Presentatie de miMakker en Mantelzorgerderliefde  bij symposium Troost/ Deventer. 
● 6 nieuwe.blogs geschreven, en een vlog over Barat  
● Diverse films gedeeld op YouTubekanaal Neus voor Contact. ( enb op de socials) 
● 12 offertes gedaan, 8 uitgevoerd de rest nog afwachtend 
● Heel veel fotolijstjes verspreid onder de cliënten met selfies (leve de kringloopwinkel) 

 
 
 
 



 
Stichting miMakkus 
 

● Terugkomdag gecombineerd met Supervisiedag  “ Er zijn”  op 9 en 10 september 
● MM Wiekent met collega’s 21 t/m 23 juni   Emmen eo. 
● Ontmoetingsdag miMakkus in Rosmalen op 29 maart 2019 
● Barat Hongarije 4 maart ™ 11 maart, samen met Henk, Frans en Susan 
● 1 mei Blogdag door Simpelsap in Eindhoven samen met miMakker collega bloggers 
● In opdracht St miMakkus samen met Marij van Brussel / Zus interactief theater bij het 

Dementie Festival Breda 
● Mentoringdag Odendael gevolgd met medewerking van Arno Huibers 
● 17 juni organisatie Supervisiedag Amerpoort 
● Twee observanten miMakkus opleiding  volgde mij in 2019 Manon en Therese 
● Geschreven blogs, Geen geheim, Doe dat maar niet, De kracht van muziek, De deur 

Het geluid van papier. De clown is dood leve de clown. Een eerder verschenen blog 
“ Applaus”  werd opnieuw geplaatst op de fb van St miMakkus. Met dank aan Gerja 
en Nel voor de eindredactie 

● Betrokken bij Start miMakkergilde bijeenkomst Den Bosch en bij Jeanny thuis  
● Realisatie van een digitaal Regiogroep document waarin we elkaar kunnen vinden en 

deze gedeeld via de besloten FB groep. 
 
 
op naar 2020 !  
 
Myra Steens / miMakker Bakkie 


