Kunstenaars minder kans op dementie?
Tara Suites in het Bucuti Beach Resort had op de avond van 22 september
bijzondere gasten onder haar dak. Wetenschappers en kunstenaars hadden ter
gelegenheid van de negende ‘Teal Ribbon Week’ van Fondacion Alzheimers
Aruba (FAA) de handen ineengeslagen. Door middel van een kunstveiling,
geïnspireerd op hersenscans, zamelde men geld in voor patiënten die aan
dementie lijden. We vergeten allemaal wel eens wat, maar chronisch
geheugenverlies, wie is daar eigenlijk stiekem niet bang voor?
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Voor donaties of meer informatie:
www.alzheimer-aruba.org
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