
 

Vanaf 3 juni ontvangt woonzorgcentrum Padua van zorg-

aanbieder De Wever de Tilburgse, uiterst gastvrije Miet. Zij 

nodigt alle bewoners en perso-neel uit om in haar kasten te 

komen snuffelen. Zodra een kastdeur wordt geopend, hoor 

je Miet aan het woord, ruik je de geur van schone was en zie 

je de snoepjespot dansen op de maat van muziek. Bij Miet 

ervaar je hoe het is als ouderen een nieuw thuis moeten 

maken in een zorgcentrum. Hoe doe je dat? 

Het echtpaar Cools is de eerste visite van Miet. Deze twee bewoners van Padua hebben in hun werkzaam leven 

gehandeld in tweedehandskasten, maar "deze kasten heb ik nog nooit gezien. Kan ik die niet opkopen?" lacht Gerrie 

Cools als hij Miets klankkasten beleefd. "Prachtig. Vooral de honderdjarige, statige garderobekast ben ik nog nooit 

tegengekomen. Nog helemaal in originele staat waarin alle laatjes, vakjes en hangers zijn gelabeld. Er is zelfs een 

haakje om opera-hoeden op te hangen". In deze klankkast verdwijnen kledingstukken terwijl Miet in Tilburgs dialect 

vertelt dat zij afscheid heeft moeten nemen van een leeftijdsgenoot: "Jè, ik ston te janke op de gang". 

 

Miet is niet zomaar 'n dame op leeftijd. Miet is een journalistiek en artistiek project van Stichting Laudio, gebaseerd 

op wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht en 'T Meertens Instituut Amsterdam. De onderzoeks-

resultaten en waargebeurde verhalen van ouderen komen samen in de fictieve personage Miet. Taal blijkt een 

essentiële sleutelrol bij senioren te zijn om hun welzijn en zelfstandigheid te vergroten. De thuistaal, vaak dialect, is 

voor een ouderen een anker, een houvast.  

Met haar klankkast reist Miet dit jaar door Brabant langs verzorgingstehuizen in Eindhoven en Tilburg plus een 

museum in Roosendaal. Vanwege de huidige coronamaatregelen van De Wever is Miets klankkast alleen voor 

Padua-bewoners en -medewerkers te bezoeken. Voor iedereen biedt Miet haar unieke podcast aan, die gratis te be-

luisteren is via Spotify en stichtinglaudio.nl/miet 

 

Miet, de klankkast en podcast over thuis en taal. Het echtpaar Cools heeft een briefkaart geschreven en gepost in 

Miets brievenbus als dank voor haar gastvrijheid. De volgende visite meldt zich al. Welkom, namens Miet. 
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