Visite trekt alle
kasten van Twentse
senior open

"Dat mu’j ’n moal metmaakt hebben!"
Een klankkast met streektaal reist langs Twentse zorgcentra. In Enschede is al binnen een maand
het doel van de kast bereikt: ouderen opvrolijken en zorgmedewerkers aan het denken zetten.
Achter de kast gaat een interessant onderzoek schuil over thuis en taal.
De eerste bezoekers hebben met een glimlach de nieuwe kamer van de Twentse senior Marie bezocht: "Een feest van
herkenbaarheid en ook van nieuwe inzichten". Van Marie mag haar visite haar unieke klankkast openen. Wie een
kastdeur opent, hoort Marie zelf. Zij vertelt de verhalen van veel ouderen hoe het is om in een verpleeghuis een nieuw
thuis te maken. Haar streektaal helpt daarbij, want daarin voelt Marie zich het meeste thuis. Dat is niet verwonderlijk,
want wetenschappelijk onderzoek van 'T Meertens Instituut en de Universiteit Maastricht bewijst dat. Naarmate je
ouder wordt, blijkt je eigen taal het geluksgevoel bij ouderen te vergroten. Stichting Laudio bundelt deze
onderzoeksresultaten én de ervaringen van ouderen in een verzorgingshuis in de fictieve personage Marie. Speciaal
voor dit project werken zorg-, artistieke- en erfgoedorganisaties uit Overijssel samen.
"Bewoner Jan mocht 2 kastjes openmaken: wat er toen gebeurde....geweldig! Jan zat helemaal in het verhaal van Marie en
antwoordde alsof hij bij Marie aan tafel zat. Zo bijzonder".
Marianne Kleinsman-Temmink (welzijnscoach zorgorganisatie Carintreggeland)
"Marie is als muziek. Het roept herinneringen op en zit direct onder je huid"
Ellen Peters (Theaterprogrammeur Concordia, waar Marie onderdeel uitmaakt van streektaalprogramma)
"Marie past in de revival van Twentse streektaal, ook bij jongeren"
Adrie Hemmink (Twentse streektaal-expert Overijsselacademie)
"De Wereldgezondheidsorganisatie bevestigt dat Kunst en Cultuur de gezondheid en het algehele welbevinden bevordert
(Fancourt & Finn, 2019). Marie draagt op een kunstzinnige, toegankelijke manier via de eigen taal bij aan dit welbevinden."
Bianca ter Riet (Coördinator Welzijn zorgcentrum De Posten)
Marie reist met haar klankkast door de provincie Overijssel en start in Enschede. Marie nodigt nu iedereen uit om op
visite te komen en ongeremd te snuffelen in haar nieuwe kamer. Dat kan tot en met 12 januari iedere dag van 9.00u
tot 21.00u in zorgcentrum De Posten (adres: De Posten 135, 7544 LR Enschede).
Marie is een klankkast én podcast over taal en thuis.
www.stichtinglaudio.nl/marie
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