‘De kennismaking met een Diva’.

Op afdeling ‘de Iep’ mochten de bewoners en medewerkers op 5 augustus kennismaken
met Diva Martine. Door het winnen van de loting bij de zomeractie mochten er 3
optredens gepland worden. Super natuurlijk om weer een hele groep bewoners en
medewerkers te laten genieten en te laten ervaren wat een ontmoeting met de Diva door
middel van zang en muziek teweeg brengt. Meerdere optredens mocht ik al elders
bijwonen en iedere keer opnieuw is het net zoals vandaag weer indrukwekkend.
In woorden weergeven wat je ervaart, ziet, voelt en deelt is bijna onmogelijk. Bewoners
die opleven en meezingen, geraakt worden, meegaan in de aanraking, samen dansen en
wiegen op muziek en dit met elkaar delen is iedere keer weer bijzonder en waardevol.
Het feit dat bewoners inspraak hebben in de muziekkeuze en maximaal betrokken
worden door de Diva vanuit respect en een warm hart voelt goed en is kostbaar. Ook de
medewerkers waren onder de indruk en geraakt en genoten van de prachtige concerten
samen met de bewoners.
Enkele uitspraken van bewoners wil ik U hier niet onthouden en zeggen mogelijk meer
dan het hierboven door mij geschreven stukje:
‘Kunt U elke ochtend niet om 7.00 uur bij ons langs komen en dan een kwartiertje zingen
voor ons?’, was de vraag van een bewoner aan de Diva. Direct voegde hij toe: ‘Dan kan
onze dag in ieder geval niet meer stuk en beginnen we goed gemutst!’
Een andere bewoner stelde de vraag of we deze Diva niet gewoon konden houden op ‘de
Iep’ en tja het kwam er eigenlijk op neer dat we dit maar even aan de echtgenoot van de
Diva moesten mededelen.
Ook een mooi compliment kreeg de afdeling ‘de Iep’ van de Diva. Een warme afdeling
met een hart was haar ervaring.
Kortom: het was weer mooi en bijzonder en ik dank de organisatie Diva Dichtbij en in het
bijzonder Diva Martine voor dit waardevolle optreden op ‘de Iep’. Het was opnieuw elkaar
ontmoeten van hart tot hart!
Op ‘de Iep’ verheugen we ons op de volgende ontmoeting.

Met vriendelijke groet,
Anne-marie Peters
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