nu Mam de ziekte van Alzheimer heeft
zie ik haar niet verdwijnen
ik zie haar tevoorschijn komen
ik ervaar haar als een Alice in Wonderland
ze valt door de tijd heen
ik val haar achterna, ontdek waar ze is
wat ze beleeft, doet en zegt
Mam is de zeer persoonlijke en indrukwekkende korte film (20 minuten) die adelheid roosen
maakte over haar moeder met Alzheimer. voor een open gesprek over Alzheimer komt Mam
met adelheid, wetenschapper anne-mei, Mam ambassadeur frieda of schoonzoon van Mam
titus graag naar u toe

mag Mam bij u op visite komen?
Mam kan bij u thuis op visite komen om een gedragsverandering teweeg te brengen in de
driehoeks relatie van patiënt, mantelzorger en het zorghuis opdat het leven voor alle partijen
gelukkiger en draagbaar wordt
Mam kan bij u in het verzorghuis komen om werkrust en werklust te brengen, door te laten
zien dat Alzheimer niet een beperking in het contact hoeft te zijn maar ons, de omgeving, een
diep inzicht kan geven over menselijkheid en daarmee de snaar van liefde en vrijheid
kan raken
Mam kan bij u in het bedrijf komen voor een open gesprek in de lunchpauze of na werktijd
met uw medewerkers over de benadering vanuit de behoefte van de Alzheimerpatiënt

reacties van mensen bij wie Mam op visite is geweest
‘met haar film Mam slaagde adelheid er in haar moeder een gezicht te geven: een plaats in de
wereld. waarmee ze van Alzheimerpatiënten weer gewoon mensen maakt – net zoals ze dat
met alle andere ‘anderen’ doet’
adelheid won de van praagprijs 2015 voor haar gehele oeuvre
‘haar dementie wordt hartverscheurend, meeslepend, tragisch-komisch, op de een of andere
manier het leven – bevestigend en prachtig verbeeld’
pittsburgh post –gazette | vs
‘het gaat om de benadering vanuit de behoefte van de Alzheimerpatiënt: daarom noem ik
adelheid de Alzheimerfluisteraar’
anne-mei the | wetenschapper
‘adelheid geeft mij met Mam kracht in mijn reis met mijn eigen moeder’
mantelzorger
‘de 7 tips van ‘t Alzheimerfluisteren van adelheid en anne-mei zijn een eye-opener’
manager van zorginstelling

contact met Mam
voor informatie en boekingen kunt u contact opnemen met Mam ambassadeur frieda
via mam@femaleeconomy.nl

