
Pop-up locatie Martha Flora Maastricht geopend
Beschermde omgeving voor mensen met dementie nu ook in Maastricht

24 JUNI 2015, MAASTRICHT

SAMENVATTING

Martha Flora is in Maastricht gearriveerd. De aanbieder van particuliere dementiezorg heeft
in de aanloop naar de opening van de nieuwbouw nabij het Calvarieklooster een unieke pop-
up locatie geopend aan de Sint Pietersstraat. De begane grond van het verouderde
zorgcentrum Molenhof is in korte tijd getransformeerd tot een Martha Flora-waardige
leefomgeving voor mensen met dementie. Samen met zijn vader, de man van Martha Flora
(voornaam) Ouwehand, opende oprichter Marco Ouwehand zijn vijfde locatie in Nederland.

De pop-up locatie is een tijdelijk initiatief om het unieke Martha Flora concept te introduceren
in Maastricht. De begane grond van zorgcentrum Molenhof aan de Sint Pietersstraat, gelegen
op één van de mooiste plekjes van Maastricht, is in minder dan drie weken tijd met creatieve
ingrepen aangepast tot een Martha Flora huis met ruimte voor negen bewoners. Zij kunnen
middenin het centrum van Maastricht genieten van de ruime tuin aan de Jeker.

Belangstellenden konden op 19 juni jl. in Maastricht zelf kennismaken met het bewezen
zorgconcept van Martha Flora. De beschermde samenleving van een Martha Flora huis biedt
de bewoners naast een eigen comfortabele studio, de keuze uit uiteenlopende
gemeenschappelijke ruimten, met een verschillende sfeer en een verschillend prikkelaanbod
(de Meander). Martha Flora heeft de ambitie om de beste zorg voor mensen met dementie te
bieden wanneer zij niet meer thuis kunnen wonen. De eerste bewoners voor de locatie
Maastricht maken reeds hun opwachting.

Martha Flora
http://www.marthaflora.nl/
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"Het Martha Flora team heeft onder de bezielende leiding van Cornelie Scholten,
Manager Bedrijfsvoering Martha Flora, binnen slechts drie weken een enorme prestatie
geleverd. De vijfde Martha Flora locatie in Nederland is nu een feit. Direct na de
officiële opening die ik met mijn vader, de man van Martha Flora, mocht verrichten,
verwelkomen wij al de eerste bewoners en hun familie."
— Marco Ouwehand, oprichter Martha Flora
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