‘‘De Tovertafel brengt dynamiek
teweeg. Elke cliënt beleeft mee.
De een actief, de ander door
gewoon mee te kijken.”
Connie Schellekens, verzorgende EMB,
Stichting Prisma

TOVERTAFEL UP
Iedereen doet mee

De Tovertafel UP is een speelse zorginnovatie die cliënten
met een verstandelijke beperking op hun eigen niveau
uitdaagt om mee te spelen. De interactieve spellen zijn
ontwikkeld met de gevarieerde behoeften van de spelers
als uitgangspunt. Want: iedereen hoort erbij! En dan merk je
ineens dat jullie cliënten nog veel meer kunnen dan je dacht.
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