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Opgericht in 2019 
 
De oprichtingsdatum van de 
Stichting is 16 januari 2019.  
 
Vier bestuursleden startten met 
ambitieuze doelstellingen op het 
gebied van kunst- en 
cultuurparticipatie voor mensen 
met dementie.  
 
 
 

 

Missie  
 
Het publiek laten kennismaken 
met 
 
* de mogelijkheden van een 
Sociale Benadering van 
Dementie door culturele 
evenementen.  
 
* het positief effect daarvan op 
het welzijn van mensen met 
dementie. 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   https://www.participatiekoor.nl/spmd 
 

Winter- en 
zomerrepetities  
 
Van januari tot maart werden 17 
(zang)repetities georganiseerd.  
Van juli tot september waren er 
‘coronaproof’ nog 14 repetities.  

 
Deelnemers met dementie 
Van de zangers en (raam)vertellers 
had in de wintergroep 24% een 
vorm van dementie. In de 
zomergroep was dit 43%. 

 
Goede vrijdag 2020: toch nog een 
klein tuinconcert in Haarlem. 

      
 

Participatiekoren 
Bergen, Haarlem en 
Midden Delfland  
met drie keer meer 
(film)kijkers in 2020  
 
 
 

 

Concertfilm 2020  
 
Vier Participatiekoren wilden in de week 
voor Pasen 2020 publieksoptredens 
verzorgen. Helaas gooide corona alle 
plannen overhoop. 
 
Zonder publiek werd op 16 september 
2020 toch door drie koren gezongen, 
gemusiceerd, verteld en gefilmd! 
 
In Cultuurkoepel Heiloo regisseerde 
Raymond Hilkman 10 uur lang de 
opnames voor de film ‘Erbarme dich’. 
 
Kijk hier naar de film: 
ERBARME DICH - YouTube 

 
 
 
 

 
Erik Zwiers, initiator en creatief 
leider Participatiekoren: 
 

“Van de ene op de 
andere dag stonden wij  
met de repetities buiten 
en moesten onze 
deelnemers 
binnenblijven.“ 
 

Filmopname in Cultuurkoepel Heiloo. 

https://www.participatiekoor.nl/spmd
https://www.youtube.com/watch?v=aWUwN1edwHQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze podcast Wij zijn Nico! trok met 
twaalf afleveringen totaal 10.149 
luisteraars.  
 
Erik en Sterre Zwiers belden van april 
tot en met juli 2020 wekelijks met 
deelnemers, familieleden, 
organisatoren, mantelzangers en 
partners van de Participatiekoren. 
 

 

Samenwerking met 
26 professionele 
kunstenaars 
 
Dat zijn: 
dirigenten  
repetitors  
beeldend kunstenaars 
storytellers 
muzikanten 
solisten  
trainingsacteurs.  

 

 

Gezien! 
 
“Prachtig mooi man. Raakt je diep. Zo 
wil ik de Matthäus Passion elke maand.” 
 

 
 
Prof. Philip Scheltens  
(over Erbarme dich, de concertfilm). 
 

 

Brieven uit coronatijd 
 
Aan Onvergetelijke Verhalen namen 
28 mensen deel in zeven workshops. 
 
Zeven vertellingen in briefvorm zijn 
in de (concert)film ‘Erbarme dich’ 
opgenomen.  
 
De filmpremière was op Wereld 
Alzheimerdag 21 september. 

 
 

 
 
 

 
Raamvertellingen 
 
Van 33 deelnemers werden hun 
persoonlijke verhalen gebundeld in 
collagetekeningen op drie mobiele  
‘glas in lood’ ramen.  
 
 

 
 

 
Complimenten  
 
 
 
“Complimenten aan iedereen. Wat 
een prachtige uitvoering en wat een 
mooi document is de film 
geworden!!” 
 
Ageeth (Haarlem) 
 
   
 

 

Financieel resultaat 
 
 
 
BATEN:  
€ 166.865 
 
LASTEN:  
€ 152.008 
 
Het boekjaar 2020 sluit met 
een resultaat van € 14.857.   
 
 
Hyperlink naar de volledige 
jaarrekening 2020 (PDF).  

 

2021 en verder 
  
Duurzaam, maatschappelijk, innovatief 
en professioneel blijft de Stichting zich 
inzetten voor kunst- en 
cultuurparticipatie in de zorg.  
 
Lees verder op: 
https://www.participatiekoor.nl/  
of neem contact op met: 
bestuur@participatiekoor.nl 
 
 
Algemeen bestuurslid Ton van Amstel 
nam eind 2019 afscheid van het bestuur 
van de Stichting Participatie met 
Dementie. 
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