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SAMENVATTING

Eind oktober gaat de samenwerking tussen Martha Flora en de openbare basisschool De
Binnenstad van start. Scholieren van de basisschool bezoeken wekelijks de bewoners met
dementie in de nabij gelegen beschermde leefomgeving van Martha Flora. Na de
herfstvakantie zullen de eerste scholieren uit groep 7 een ochtend bij de buren in het Martha
Flora huis in Maastricht doorbrengen. Elke maandag komen twee scholieren gezellige
activiteiten ondernemen, zoals lezen, spelen, knutselen, muziek maken of zingen met de
bewoners. Ook lunchen de scholieren met de bewoners, die uitkijken naar de komst van de
10-jarige scholieren.

Buren op bezoek
De samenwerking beperkt zich niet tot het wekelijkse bezoeken van de bewoners van het
Martha Flora huis. De bewoners zijn van harte welkom tijdens speciale evenementen op de
basisschool, zoals de komst van Sinterklaas, het kerstfeest of carnaval. De bewoners van
Martha Flora doen ook mee met activiteiten van de onderbouw, zoals het bakken van koekjes
of een cake samen met de jongere scholieren.

Goed voor de ontwikkeling van bewoner en scholier
De samenwerking bevordert de sociale ontwikkeling van bewoners en scholieren. Zo maken
kinderen vaak makkelijker een connectie met demente mensen, omdat zij ontmoetingen
onbevangen in gaan. Het contact dat zij met de ouderen maken is uniek. De dementerende
mensen gaan eerder sociale interacties aan in de omgeving van kinderen. Wetenschappelijk
onderzoekt toont aan dat contact met kinderen op maar liefst 98% van de dementerende
mensen een ontspannend effect heeft.

Martha Flora
http://www.marthaflora.nl/
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"Wij hebben al eerder ervaren dat contact met kinderen een positief effect heeft op
onze bewoners. Kinderen maken zo makkelijk verbinding met onze bewoners. Dat is
ontwapenend om te zien."
— Anke Lousberg, Locatiemanager Martha Flora Maastricht

"Als school stimuleren wij een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Leren gebeurt
niet alleen op school, maar ook daarbuiten. De samenwerking met Martha Flora draagt
bij aan de sociale ontwikkeling van de kinderen van onze school."
— Désirée Jorissen, Directeur OBS Binnenstad
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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
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tevens de Alzheimer Experience ontwikkeld. Een gratis interactieve film waarmee je kunt ervaren wat het is om
dement te zijn. 

www.alzheimerexperience.nl
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