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Modeshow in Parkinson Café
In verpleeghuis Frankeland in Schiedam vindt elke twee maanden een Parkinson Café
plaats. Voor elk Parkinson Café wordt een spreker uitgenodigd die vanuit zijn of haar
expertise de bezoekers nieuwe inzichten en tips kan meegeven. Het Parkinson Café
van september was heel speciaal: na een project van negen maanden werd een
modeshow voor mensen met de ziekte van Parkinson gehouden.
In samenwerking met het Albeda College (afdeling mode) in Schiedam hebben studen
ten specifiek voor mensen met parkinson kleding ontworpen en gemaakt.
Begin januari 2014 kregen de studenten
van het Albeda College allereerst voorlichting over de ziekte van Parkinson. De eerste kennismaking tussen de studenten en
de mensen met parkinson die model wilden staan verliep meteen goed. Aan elk
model werden twee leerlingen gekoppeld,
die van de modellen te horen kregen wat

Klei-Workshop:
“Handen uit de
mouwen”
Onder het motto ‘handen kunnen
meer dan trillen’ is in Etten-Leur een
kleiworkshop van start gegaan. Het
idee hierachter is dat mensen met
parkinson, als ze met klei boetseren,
meer met hun handen kunnen doen
dan ze zelf voor mogelijk houden.
Het is een 10 weekse workshop
die in januari 2015 een vervolg krijgt
van nog eens 10 weken. De huidige
deelnemers zijn erg enthousiast over
de eerste resultaten en zijn verbaasd
en opgetogen over wat er gepresteerd is.
Naast het met klei bezig zijn is ook
de ontmoeting met anderen met parkinson een wezenlijk onderdeel, men
voelt zich echt met elkaar verbonden
en is even uit de dagelijkse sleur en
vergeet met parkinson bezig te zijn.
Meedoen kost 30 euro voor een
10 weekse workshop inclusief klei en
koffie, met dank aan financiële steun
van het Parkinsonfonds.
Meer informatie over de workshop:
Hans Verschuren, tel: 06-20 80 20 51 of
e-mail: hans43@kpnmail.nl.

hun eigen, specifieke wensen waren. De
symptomen van de ziekte van Parkinson
kunnen per cliënt verschillen en dat gold
evenzeer voor de wensen van de modellen. Het doel van alle modellen was echter
wel identiek, namelijk: modieuze kleding
met aanpassingen om makkelijker en
soepeler te kunnen aan- en uittrekken.
Eind januari hadden de studenten een
eerste opzet klaar om met de modellen te
bespreken. Een jurk, mantelpakjes, soepel vallende broeken en vesten werden
getoond, waarbij ook de goedkeuring werd
gevraagd over de te gebruiken stoffen en
materialen. Daarna konden de studenten
verder met hun ontwerp. Na meerdere
pasmomenten en gesprekken met de
modellen, was alle kleding klaar om in
het Parkinson Café te worden geshowd.

Onder luid applaus van de bezoekers
toonden de modellen hun kleding.
Geëmotioneerd en blij vertelden zij samen met de studenten - wat hun specifieke wensen waren en hoe zij het project
hadden beleefd. Enkele toegepaste aanpassingen aan de kleding waren plastic
ritsen die niet haperen, grote manchetten, waardoor de knoopjes als sier functioneren en niet te hoeven worden
gebruikt, soepel vallende, rekbare stof,
elastiek in plaats van ritsen, drukknoopjes in plaats van knoopsgaten en het
gebruik van klittenband.

Voor aanvang van de modeshow gingen
de mooi aangeklede modellen, enigszins
gespannen, in de make-up en werden de
haren mooi gekapt. De vijf dames en twee
heren werden door een professionele
schoonheidsspecialiste en kapster in het
zonnetje gezet.

Tijdens de pauze konden de bezoekers
vragen stellen aan de modellen en werd de
kleding van dichtbij bewonderd. Alle partijen waren unaniem van mening dat het
project mooi en zeer geslaagd is geweest
en dat serieus zou moeten worden over
wogen dit een vervolg te laten krijgen.
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