
Martha Flora huis Lochem in een kunstjasje
Exposities in het Martha Flora huis tijdens de Kunstroute van Lochem
18 MAART 2016, LOCHEM

SAMENVATTING

Aankomende Pasen hult Lochem zich in kunst. Op 26, 27 en 28 maart vindt de Kunstroute Lochem

2016 plaats en het Martha Flora huis opent haar deuren om twee kunstenaars een podium te bieden.

Van 12:00 tot 17:00 uur zijn kunstliefhebbers van harte welkom om de exposities van bewoonster

Machteld Kluwer en vrijwilliger Riny Slutter-Hulzebos te bezichtigen.

Het Martha Flora huis aan de Zutphenseweg 91 is nummer 17 in de Lochemse route. In de
beschermde leefomgeving voor mensen met dementie worden tijdens de Kunstroute de werken van
Machteld Kluwer, die bewoonster van Martha Flora is, en Riny Slutter-Hulzebos, vrijwilliger bij Martha
Flora, tentoongesteld.

Machteld Kluwer
De uit Epse afkomstige Machteld Kluwer laat zich inspireren door de natuur en met name de planten
uit haar eigen tuin. Voor haar sprekende schilderijen gebruikt zij aquarel en pastelkrijt.

Riny Slutter-Hulzebos
De in het Gelderse Vorden woonachtige Riny Slutter-Hulzebos maakt realistische schilderijen van al
het moois dat de wereld te bieden heeft, waaronder landschappen, stillevens, dieren en bloemen. Ze
werkt met aquarel, pastel en acryl maar haar voorkeur gaat uit naar olieverf.

Martha Flora
http://www.marthaflora.nl

Riny Slutter-Hulzebos
http://schilderiny.123website.nl
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Kunst in Lochem
http://www.kunstinlochem.nl
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OVER MARTHA FLORA

Martha Flora is een innovatief zorgconcept met een totaal nieuwe benadering van dementiezorg voor mensen
met alzheimer of een andere vorm van dementie. Martha Flora biedt mensen met dementie die niet meer thuis
kunnen wonen de mogelijkheid  om het leven zoals men dat gewend is zoveel mogelijk voort te zetten, rekening
houdend met hun ziekte. 

Een Martha Flora huis bestaat uit privé gedeelten en de Meander, de unieke beschermde samenleving van
Martha Flora. Door de bijna dubbele personele bezetting biedt Martha Flora haar bewoners tweemaal zoveel tijd
en aandacht dan in de reguliere zorg gebruikelijk is. In een Martha Flora huis zijn wonen en zorg gescheiden. De
bewoners betalen huur voor hun zorgappartement en het gebruik van de Meander. Voor het zorggedeelte wordt,
naast het persoonsgebonden budget (PGB), een eigen bijdrage gevraagd. De mensen achter Martha Flora
hebben tevens de Alzheimer Experience ontwikkeld. Een gratis interactieve film waarmee je kunt ervaren wat het
is om dement te zijn. 
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www.alzheimerexperience.nl
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