original

‘‘We zien overal mensen in beweging
komen die anders stil blijven zitten.
De Tovertafel verbindt en geeft
een goede sfeer.”
Ellen Slagter, verpleegkundige,
Zorgcentrum Rozengaerde

TOVERTAFEL ORIGINAL
Brengt wat teweeg

Een helder moment, een herinnering die opdoemt, een
onverwacht grapje. Het zijn schaarse geluksmomenten voor
mensen met dementie, maar ze zijn des te waardevoller. In
de latere fasen kunnen zij in hun schulp kruipen en lijden
aan apathie. De interactieve lichtprojecties van de Tovertafel
Original doorbreken deze apathie en verrijken de wereld
van mensen met dementie door beweging en bijzondere
contactmomenten te stimuleren. Het unieke schouwspel op
tafel brengt jong en oud samen!

+31(0) 85 303 4818

info@activecues.com

www.tovertafel.nl
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Interesse?

Vraag nu een gratis
demonstratie aan!
info@activecues.com
+31 (0)85 303 4818
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