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In nummer z7 (december zozol van ons tijdschrift heeft
u kunnen lezen over Mie¿ de klankkast en podcast over

thuis en taal die naar verschillende zorgcentra van Vi-

tølís in Eindhoven verhuisden. In de hrssenl:jd is Miet
ook in twee Tilburgse zorgcentra van ouderenzorgaan-

bieder De Wever geweest. En nu steaL Mi.et te pronken
in wijkcentrum Zuiderkwartíer van Contour de Twem in
Tilburg. Yan Míet mogen alle bezoekers ongestoord in
haar kasten snuffelen. Dat zijn niet zomaar meubels,

maar klankkasten, vol met dialecten: keimooi! Die 'snuf-
felaars' waren in verband met corona tot op heden al-

leen bewoners van de zorgcentra. fammer voor andere

belangstellenden maar die kunnen wel de podcast gratis
beluisteren op www. stichtinglaudio.nl/miet.
Chantal Storchi, destijds coördinator Kunst en Cultuur
bij Vitølis, vertelde: Al bijna een jaar lang hebben veel

activiteiten niet door kunnen gaan venwege de corona-

maatregelen. MeI Miet hebl¡en we nu iedere dag, twee

maanden lang, een coronaproof activiteit voor onze be-

woners. Maar ook voor onze hardwerkende medewer-

kers. Zij kunnen samen met een cliënt of tijdens hun
pauze genieten van de verhalen van Míet. Even uit het
moment stappen om daama weer door te kunnen gaan

in deze bewogen ttjd.' Miet biedt troost!
In Tilburg liepen studenten van Fontys Hogeschool stage

bii De Wever. Zij stelden zich de waag: hoe maak je als

hulpverlener direct een goed contac| zodat jouw lieftle-
volle zorg soepel verlooptl Ze probeerden uit hoe je met
taal vertrouwen wint bij ouderen. Daarvoor kregen zij
hulp van een bijzonder persoon: Miet,want'dè moete ene

keer meejgemòkt hèbbe!', aldus Míet.

Roosendaal

Dit najaar zal Miet verhuizen naar Museum Tongerlohuys

in Roosendaal en die locatie kunt u waarschijnlijk bezoe-

ken tot eind november. Täal blijkt een essentiële rol te
spelen bij het vergroten van welzijn en zelßtandigheid
van ouderen als zij naar een zorgcentrum verhuisdzijn.
De thuistaal, vaak dialect, is voor hen echt een houvast.
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