
 

Expositie ‘Zie de mens’ van Maddy Wackers 
 
Het Odensehuis in Wageningen, een ontmoetingsplek voor mensen met beginnende 
dementie en hun naasten, bestaat 5 jaar. In het kader van dit jubileum, organiseert  
Stichting het Odensehuis Gelderse Vallei e.o. van:   
 

28 maart -17 juni  in het Koetshuis van het Belmonte Arboretum, 
 

een overzichtstentoonstelling van het werk van Maddy  Wackers, Wagenings 
kunstenares. 
 
Wanneer het Odensehuis als burgerinitiatief in 2013  in het Koetshuis  haar deuren 
opent, is Maddy  Wackers één van de eerste bezoekers. Schilderen en beeldhouwen 
maakt al een leven lang deel uit van Maddy’s bestaan. Als gevolg van haar ziekte 
dementie en het overlijden van haar man verhuist zij vroegtijdig naar een kleinschalige 
woonvorm voor mensen met dementie. Gelukkig kan ze tot op de dag van vandaag het 
Odensehuis blijven bezoeken en door kan gaan met activiteiten die voor haar van grote 
waarde zijn: schilderen, tekenen en beeldend werken. 
 
Het gezamenlijk en individueel ruimte en aandacht geven aan kunst in diverse 
uitingsvormen is een fundamenteel onderdeel van het activiteitenprogramma in het 
Odensehuis. De ervaring leert dat kunst verbindt en bijdraagt aan zelfvertrouwen, als 
‘medicijn’ tegen de ondermijnende werking van de ziekte dementie. 
 
De expositie in het Koetshuis omvat een selectie van de vele werken van Maddy, van 
vroege tot recente werken: aquarellen, beelden, collages en schilderijen. Het zijn 
boeiende, karakteristieke, kleurrijke, wilde en verstilde werken, waarin natuur een 
terugkerend thema is. 
 
Deze overzichtstentoonstelling die de titel meekrijgt ‘Kunst van Leven’, is een eerbetoon 
aan Maddy en daarmee aan alle mensen voor wie kunst kleur en betekenis geeft aan het 
leven.  
 
De opening (vrij toegankelijk) is op woensdag 28 maart 2018 om 16.00 uur in het 
Koetshuis van het Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, Wageningen. 
 
Voor de openingstijden van het Koetshuis (gratis toegang) verwijzen we naar de website 
www.belmontearboretum.nl 
Voor informatie over het Odensehuis zie: www.odensehuisgelderland.nl 
 
 
Meer informatie over de expositie ‘Kunst van Leven: Doortje Kuis 
doortjekuis@me.com 
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