PERSBERICHT 1 december 2021
Bewoners van woon- en zorgcentrum De Bloemschevaert krijgen een bijzondere logé

ROOSENDAALSE MIET VROLIJKT OUDEREN IN CORONATIJD OP
noot redactie
Lubert Priems (initiator, maker Miet)
 0622309109
 info@stichtinglaudio.nl

Miet is verhuisd, ze moest wel. Een nieuwe kamer,
nieuwe buren, verzorgenden, keukenpersoneel,
managers: ze kreeg ze er allemaal bij. Haar eigen
aardappels hoeft ze niet meer te schillen en ook de
afwas wordt gedaan. Daar had ze altijd al een hekel
aan, maar toch. Een nieuw thuis maken, hoe doe je
dat? Stichting Laudio heeft een kamer ingericht om
dat eens te komen ervaren. Wie Miet bezoekt, stapt
in een levensgrote Brabantse klankkast.
Midden in woon- en zorgcentrum De Bloemschevaert, direct bij de
ingang, heeft Miet al haar meubilair geplaatst. Daar is nu iedereen
welkom. Wie een kastdeur opent, hoort Miet zelf. In de taal waar
zij zich thuis voelt: in het Roosendaals dialect. Miet is niet zomaar
een senior. Zij vertelt waargebeurde verhalen van ouderen en
daarmee ook de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De
Universiteit Maastricht en 'T Meertens Instituut Amsterdam onderzochten het effect van thuistaal bij ouderen. Het horen en spreken
van een thuistaal, vaak dialect, vergroot de zelfstandigheid en het
welzijn bij ouderen. Dialect als anker, wapen en medicijn.
Na Miets klankkast in Museum Tongerlohuys, is het is niet vreemd
dat nu zorgaanbieder Groenhuysen dit project omarmt. "Miet laat
je even ontsnappen aan de waan van de dag, dat op dit moment
door coronabeperkingen voor veel ouderen zwaar is", merkt Ilona
Matheijsen (manager De Bloemschevaert) op. "Met Miet hebben
we nu iedere dag, twee maanden lang, een corona-proof activiteit
voor onze bewoners. Voor onze buurtgenoten of andere geïnteresseerden, maar ook voor onze hardwerkende medewerkers. Zij
kunnen tijdens hun pauze genieten bij Miet: even uit het moment
stappen om daarna weer door te kunnen gaan in deze bewogen
tijd. Miet zet iedereen aan het denken hoe je (juist nu) elkaar écht
kunt ontmoeten. Soms zit dat alleen al in het woordje Houdoe".

Miet in De Bloemschevaert, woon- en zorgcentrum van
Groenhuysen: Covellijndijk 116 in Roosendaal
01-12-21 t/m 31-01-22
Openingstijden: iedere dag 10.00 tot 18.00 uur
(Het kan zijn dat i.v.m. de coronamaatregelen alleen nog maar bewoners en
personeel van De Bloemschevaert Miets klankkast kunnen bezoeken.Informeer
bij De Bloemschevaert voor uw bezoek aan Miet naar de mogelijkheden)

Meer weten? Miet heeft ook een podcast en site:
stichtinglaudio.nl/miet

