Verslag van activiteiten Stichting Nationaal Activatiefonds 2021
De stichting is op 28 augustus 2020 opgericht.

Oplossingen
1. 123Familie platform
Het eerste project wat door de stichting wordt ondersteund is de doorontwikkeling en uitrol
van het 123Family platform en de App bij de doelgroepen.
Zie: 123familie.nl
Hiervoor worden door de stichting subsidieaanvragen ingediend en vermogensfondsen
benaderd als naamsbekendheid gegenereerd.
In 2021 heeft 123familie.nl de prijs voor beste oplossing voor mensen met dementie
ontvangen vanuit Marco Blom, Alzheimer NL
Naast stichting NAF en AAL hebben het OranjeFonds en KPN mooiste contact fonds zich als
partners aangesloten om het succesvol te maken voor alle mensen met dementie in
Nederland
Toelichting:
Ieder jaar worden 12.000 mensen, voornamelijk ouderen, getroffen door dementie.
Nederland telt 300.000 dementeren ouderen. Dit aantal zal de komende 25 jaar
verdubbelen. Dementie maakt dat heel veel ouderen in een sociaal isolement terecht
komen. Heel veel van deze ouderen zijn nog té goed om opgenomen te worden in een
zorginstelling en wonen nog zelfstandig thuis. Dan is het wel fijn voor de oudere, hun familie
en mantelzorgers om nog wel makkelijk contact te kunnen blijven houden. Tenminste als het
voor de oudere te doen is om met een beeldbel applicatie om te gaan. Voor de meeste licht
dementerende ouderen is het bestaande aanbod té complex.
Daarenboven heeft de Covid-19 pandemie het sociale isolement van heel veel ouderen nog
eens verergerd. Het was triest te constateren dat met name de meest zieke en kwetsbare
ouderen in zorginstellingen het heel zwaar te verduren hadden.
De vraag naar digitale communicatiemiddelensteeg steeg enorm. Maar wij weten nu ook dat
heel veel ouderen, zeker de licht dementerende ouderen en digibete ouderen, de grootste
moeite hadden met het gebruik van de vele beeldbel applicaties die in omloop zijn zoals
Facetime, Skype. WhatsApp etc.
123Familie biedt uitkomst. Het is ontwikkeld om veilig beeldbellen toegankelijk te maken
voor licht dementerende ouderen, digibete ouderen, ouderen met beperkte cognitieve
vaardigheden en de vele ouderen die vergeetachtig worden en bijvoorbeeld de
gebruikersinstructies niet meer kunnen onthouden.

