HWW zorglocatie Vrederust-West heeft tijdelijk een reizend miniatuur museum gehuisvest om de bewoners toch
het gevoel van een uitje te kunnen geven. Mevrouw van Diepen (L) bekijkt samen met mevrouw Westhoff de
collectie. © Frank Jansen

Miniatuur Museum zorgt voor
afleiding in het verzorgingshuis
nu bingo lastig is
Bewoners van het verpleeghuis HWW zorg Vrederust-West hebben sinds
donderdag het Reizend Miniatuur Museum in hun atrium staan. ,,Hopelijk
brengen de kunstwerken afleiding om over andere dingen te praten dan corona

of de gebruikelijke ditjes en datjes”, zegt coördinator activiteiten en
vrijwilligers Angela van Ulsen.
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De reizende tentoonstelling van kleine kunstwerken bestaat al wat langer, maar
Angela van Ulsen werd er pas kort geleden op geattendeerd. ,,De expositie stond in
Verpleeghuis Mariahoeve, we konden er direct gebruik van maken”, zegt ze. ,,Het is
de bedoeling dat het minimuseum drie maanden bij ons blijft staan en dat het dan
naar een volgende zorginstelling gaat.”
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Verpleeghuis Mariahoeve, we konden er direct gebruik van maken”, zegt ze. ,,Het is
de bedoeling dat het minimuseum drie maanden bij ons blijft staan en dat het dan
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Al 27 jaar lang werkt Angela van Ulsen voor HWW. Dit voorjaar kwam zij drie
maanden thuis te zitten omdat de verzorg- en verpleeghuizen op slot gingen en alle
activiteiten voor bewoners werden stilgezet. ,,Ik vond het zo heftig”, zegt ze. ,,Niet
alleen dat bewoners niemand meer konden zien, maar ook dat alle activiteiten stil
kwamen te liggen. In die periode thuis ben ik gaan nadenken over hoe we het
ondanks alle maatregelen toch weer een beetje gezellig in huis kunnen maken.
Corona heeft een zware wissel op de verpleeghuizen getrokken. Ook hier zijn veel
mensen ziek geworden en overleden.”

Sympathiek
Kunstenaressen Els van Asten en Henneke van der Spek kwamen al in 2015 op het
idee een reizend miniatuurmuseum te realiseren. Els van Asten was gevraagd iets te
maken voor een minimuseum in het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam. ,,Ik vond het
heel sympathiek dat het huis op die manier aan kunst deed, maar tegelijk ook
jammer dat het op één plek bleef staan”, zegt ze. ,,Toen hebben Henneke en ik
kunstenaars benaderd een klein werk te maken van maximaal twintig bij twintig
centimeter en dat beschikbaar te stellen voor een reizende tentoonstelling.”

Van onze bewoners zit 80 procent in een
rolstoel, dus we hebben het zo neergezet dat
iedereen er langs kan struinen
Angela van Ulsen

Aan de oproep hebben destijds zeventig geïnteresseerden gehoor gegeven. Pink
Steenvoorden van het Haagse ontwerpbedrijf Einstein Design maakte speciale
vitrinekasten waardoor de tentoonstelling makkelijk is te verplaatsen. De
kunstwerkjes staan stevig verankerd in de kasten, een bijbehorend boekje geeft met
nummers tekst en uitleg over de achtergronden. Het getoonde werk is niet te koop,
maar in het boekje staan wel de webadressen van de deelnemers.

Discussie
,,Wie meer informatie wil kan dan zelf op internet op zoek gaan of eventueel contact
opnemen met de kunstenaars”, zegt Els van Asten. ,,Het is niet onze bedoeling
geweest te verkopen. Dit is een geste aan ouderen die niet meer in staat zijn om
naar een museum of galerie te gaan. Het is leuk als er discussie over de werken
ontstaat of wanneer een activiteitenbegeleider er op inhaakt door speurtochten te
organiseren of zelf aan de slag te gaan met bewoners.”

Omdat hier geen dementerenden wonen, kan
alles zo open zijn
Angela van Ulsen

Verpleeghuis Vrederust-West beschikt over een groot atrium waar genoeg ruimte is
voor het rondreizend museum. ,,Van onze bewoners zit 80 procent in een rolstoel,
dus we hebben het zo neergezet dat iedereen er langs kan struinen”, zegt Angela
van Ulsen. ,,Dit huis onderscheidt zich van andere centra door de open structuur. Als
je in het atrium zit, hoor je dat er boven wordt gesjoeld. Dat lokt bewoners uit om
daar een kijkje te nemen en mee te doen. In ons atrium zit een brasserie, waar ook
veel mensen uit de buurt naar toe komen. Omdat hier geen dementerenden wonen,
kan alles zo open zijn. In deze periode mogen er echter maar maximaal dertig
mensen tegelijk in het Atrium en de brasserie, de bibliotheek, de bingo en andere
activiteiten zijn helaas niet toegankelijk voor mensen uit de buurt. Daarom is het
Reizend Miniatuur Museum een welkome afleiding.”

