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Trotse aankondiging samenwerking met partner Surplus
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SAMENVATTING

In februari 2016 start Martha Flora, aanbieder van particuliere dementiezorg, een pop-up
locatie nabij het Mastbos in Breda. In de aanloop naar het definitieve Martha Flora Huis aan
de Kloosterstraat in Bavel opent Martha Flora een heuse pop-up locatie in Breda. Tevens
kondigt Martha Flora met trots haar samenwerking met partner Surplus aan.

Na de succesvolle pop-up locatie in Maastricht opent Martha Flora nu ook een pop-up locatie
met 12 à 13 plaatsen in Breda. De pop-up locatie zal worden ingericht naar de standaard van
de beschermde leefomgeving van een Martha Flora Huis. Hierin hebben bewoners naast een
eigen comfortabel appartement ook de keuze uit uiteenlopende gemeenschappelijke ruimten,
met diverse sferen en een verschillend prikkelaanbod, de zogenaamde Meander. Naar
verwachting kan medio 2017 de nieuwe locatie in Bavel in gebruik worden genomen. 

Samenwerking met partner Surplus

Op locatie zoekt Martha Flora intensieve verbinding en samenwerking met regionale
zorgaanbieders. Voor de locatie in Bavel is dat Surplus. Om zo goed mogelijk te voorzien in de
verschillende behoeften aan zorgvoorzieningen, biedt Surplus verschillende
zorgmogelijkheden. De pijlers en visie van beide organisaties liggen heel dicht bij elkaar. We
hebben de ambitie om de allerbeste zorg te bieden.

Vanuit een goed hart bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving

Martha Flora is de naam van de eigenzinnige moeder van Marco Ouwehand. In 2004 bleek
dat zij de ziekte van Alzheimer had. Het was haar grootste nachtmerrie om dement in een
verpleeghuis te eindigen. Marco besloot een ‘droomhuis met houvast’ te ontwikkelen, waaraan
hij zijn moeder met een gerust hart kon toevertrouwen. Helaas kwam dat huis voor zijn
moeder te laat. Ze overleed in 2008. Inmiddels heeft het onderscheidende zorgconcept van
Martha Flora zich ruimschoots bewezen. Eén van de pijlers van Martha Flora is ‘familie hoort
er bij’, wat inhoudt dat familieleden altijd welkom zijn en actief worden betrokken bij het
dagelijks leven van de bewoners.



Martha Flora is geen plek waar mensen hun identiteit verliezen. Onze missie is om mensen
met dementie een leefomgeving te bieden waarin zij warmte, veiligheid en geborgenheid
ontvangen. Bij zorgverlening draait het om mensen. Op deze manier dragen wij actief bij aan
het creëren van een dementievriendelijke samenleving.

Surplus
http://www.surpluszorg.nl

Martha Flora
http://www.marthaflora.nl
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"“Wij concentreren ons volledig op het welzijnsaspect van zorg. Wij bieden geen luxe
zorgcomplex met vijf sterren, maar kiezen voor zeer persoonlijke aandacht met
speciaal opgeleide medewerkers. Wij organiseren bovenop de reguliere zorg extra
zorg die voldoet aan alle eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De
samenwerking met Surplus is voor Martha Flora een echte plus omdat zij als geen
ander laat zien hoe basiszorg excellente zorg kan worden."
— Marco Ouwehand, oprichter Martha Flora

"Natuurlijk is de basis goede kwaliteit van zorg. De plus is aandacht voor kwaliteit van
leven voor de mens met dementie en ook voor hun familie. Alleen als je oog hebt voor
alle aspecten van de mens, kan je een excellente omgeving creëren Surplus wil elke
dag het verschil maken voor de cliënt en diens familie."
— Anton van Mansum, bestuurder Surplus
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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,
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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. 

www.alzheimerexperience.nl

Martha Florapressroom
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