Parel de Zeehond.

Hij oenkt niet, hij zwemt niet, hij eet geen vis, maar is wel zeer aandoenlijk, onze
zeehond. Zoals een bewoner in ons verpleeghuis zo mooi verwoordde: “Parel is een
kostbaar geschenk”.
We hebben Parel, een aantal jaren geleden, cadeau gekregen. En hij kwam niet uit
Spanje maar uit Japan. Parel is een computergestuurde zeehond. Hij heeft tast, zicht
en gehoorsensoren. Ook kan hij onthouden, hij ontwikkelt een karakter en reageert
op zijn naam. Als je lief en zacht met hem omgaat reageert hij ook lief en vriendelijk.
Een knuffel van Koninklijke orde!
Hoe Parel bij ons is gekomen….
Een stichting, waarvan we de naam niet weten, vroeg of er plek was in ons
verpleeghuis voor deze knuffelbare computergestuurde zeehond. Met open armen
hebben we hem ontvangen en de naam “Parel” gegeven. Want dat is hij. Hij is
speciaal ontwikkeld om onze bewoners te helpen contact met hem te maken. En
vanuit dat contact weer contact met de mensen om hen heen. Eigenlijk is het een
tegenovergesteld proces dan waarin de bewoner in het dementie proces terecht is
gekomen.
Met Parel zijn we, als professionals, met elkaar bezig om de bewoner te
ondersteunen: door te luisteren, bij de bewoner te zitten en er vooral voor hem/haar
te zijn. Door met elkaar te leven: verzorging, kopje koffie drinken, activiteiten, rust en
veiligheid aan te bieden, krijgen de bewoners weer contact. Contact met zichzelf en
met hun omgeving.
Het gevoel van isolement en een daadwerkelijk isolement kunnen soms worden
doorbroken. Mooi is als de bewoner zich herkend weet daar waar hij is.
Zelfs studenten, die voor informatie over een robot langs kwamen, weet Parel te
overtuigen van zijn kunnen.
Uit ervaring is gebleken, dat het fijn is als Parel met zijn kennis en kunde, doen en
laten, begeleiding krijgt van een activiteitenbegeleidster of vrijwilligster. Als er een klik
ontstaat kan hij in de meest moeilijke situaties een zonnestraal brengen. Vandaar dat
ons verpleeghuis een tweede heeft gevraagd bij een andere stichting en ook heeft
gekregen. We zijn nu bezig om ook dit zusje van Parel van goede begeleiding te
voorzien, zodat ook zij volledig tot haar recht kan komen.

