
1 
 

 
Hulpmiddelen voor personen met dementie 

 

Nieuwsbrief 5/2019 (2/05/2019 
 

1. Nieuws over “dementie@home” 
De WZC’s uit Noord-Limburg, Maaskant en midden-Limburg zijn bezocht. Over het 
algemeen zijn de reacties heel positief. 
A08_1ste kommunie is aangevuld met kommuniepakje & schoenen en nu toegevoegd 
aan de koffer; 
A13_Mijnverleden. Bijkomende stukken toegevoegd en foto vervangen; 
A14_Werkmaterialen is definitief afgewerkt en foto vervangen; 
A15_Pasen is definitief afgewerkt en foto vervangen; 
A16_Boerderij_Op het erf -> is afgewerkt; 
A17_Boerderij_In de keuken -> is afgewerkt; 
A18_Boerderij_Woonkamer -> is afgewerkt; 
A19_Boerderij_Slapen gaan -> is afgewerkt, hier komen nog enkele stukken bij; 
A20_Boerderij_Kleding -> is afgewerkt, hier komen nog enkele stukken bij. 
 
A21_Snoezelkoffer -> momenteel in verwerking 
A22_Knutselkoffer voor personen met jongdementie -> momenteel in verwerking 
 
Actie van de maand april 2019. 
Er waren 6 inzendingen binnengekomen. Dank je wel. De onschuldige hand heeft een 
briefje uitgetrokken en met de winnaar is ondertussen contact opgenomen. Er worden 
geen namen bekend gemaakt omwille van de privacy. 
 

Mei-actie: 

 
 
De paaskoffer kan nog tot 10/05/2019 gehuurd worden met lekkere paaseieren en –
eitjes. Dan is het wachten tot 2020 om deze koffer weer met extra chocolade-eitjes te 
vullen. De huurprijs voor een ganse week is nu 30€ of voor 6€/dag. 
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2. Website zelf 
Home: info over de zaak. 
Huren: Afgewerkte koffers. Prijzen exclusief BTW! 
Kopen: Poppen, knuffels en puzzels. Eten en drinken zijn de afgelopen weken 
toegevoegd. De rest wordt systematisch aangevuld. Hier zijn de prijzen inclusief BTW.  
Voelmateriaal: Prototype is net klaar. Het is iets “nieuws” geworden. Ik heb het nog 
niet gezien maar de foto’s zien er veelbelovend uit. Mijn doel was een “voel-doe-
dinges” en het is er eentje geworden met nog iets extra. De klant is op de hoogte 
gebracht. De overdracht zal vermoedelijk eind deze maand gebeuren. 
Tips: Nu onderverdeeld in: 

A. Algemene tips. 
B. Boekentips. 

Sociale info: Hier zal iedereen die met “dementie” bezig is een artikel kunnen 
plaatsen. Op de site wordt deze info steeds geuptodated. 
1. Alzheimer Liga Vlaanderen  
2. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (ECD-Vlaanderen) 

2.1. Verwijsgids Dementie Limburg 
3. Belgische Contactgroep Dementie: (ex)mantelzorgers en personen met dementie 

(BCD MZ & PMD) 
4. Belgische Contactgroep Dementie voor zorgverleners (BCD ZV) 
5. Muziek en Dementie 

 
Nieuws: alle nieuwsbrieven komen hier terecht. 
Giften: als eenmanszaak kan ik geen fiscaal attest opmaken. Dit is alleen voor de 
VZW’s. Jammer, maar ik heb een keuze moeten maken. Het is dus beter om 
rechtstreeks op de rekening te storten en niet via de website. Want dan gaat er een 
provisie af. Op termijn zal dit dan ook verdwijnen. 
Contactgegevens: 

 

 

3. Weetjes 
Het kan gebeuren dat de hieronder gegeven “Weetjes” reeds eerder elders gepost zijn. 
Sommigen onder jullie hebben deze ontvangen, anderen niet. 
Vanaf nu zal er in de “even” nummers van de nieuwsbrieven iets van/over een 
mantelzorger en/of een persoon met dementie een bijdrage zijn. Bij de oneven 
nummers mogen de organisaties/ instellingen/OCMW’s… hun bijdragen plaatsen.  
Stuur deze door via mail aub.  
Bedankt voor de reeds ingezonden teksten. 
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A. Ondersteuningsgroep Jongdementie “Samen Ondersteunend 
Sterk” Genk 

 

In mei 2016 heeft vzw Menos met enkele mantelzorgers een werkgroep opgericht 
die zich richt tot personen met jongdementie en hun familie. Gezien de specifieke 
problematiek vergt dit een aangepaste aanpak en methodiek. In de werking wordt 
vooral vertrokken vanuit hun noden en behoeften, die helemaal anders zijn dan 
oudere personen met dementie. We stelden vast dat er voor deze doelgroep 
weinig tot geen voorzieningen bestaan en zeker niet in Limburg. Met het oprichten 
van een groepswerking willen we het lotgenotencontact stimuleren onder de 
personen met jongdementie, maar vooral ook onder de mantelzorgers. Vanuit 
deze ervaringen, die lotgenoten delen met mekaar, komen de leemtes in de zorg 
voor de doelgroep naar boven. Als groep vinden wij het dan ook belangrijk om 
met deze knelpunten iets te doen en zo nodig een signaalfunctie naar het beleid 
te vervullen. 

Maandelijks organiseert MENOS enkele ontmoetingsmomenten voor personen met 
jongdementie en hun familie. Dit kunnen informatie-avonden zijn, maar ook 
activiteiten zoals een kookworkshop, bowlen, wandelen, fitnessen, … We zijn 
hiervoor ook nog op zoek naar mensen of warme buddy’s, die wat tijd hebben om 
mee de activiteiten te begeleiden. We hebben al enkele parels van vrijwilligers, 
maar we zoeken er zeker nog bij. Meer info bij: Chris Van Gerven, 089 65 57 16 of 
www.menosgenk.be 

Een getuigenis van iemand uit de groep: ik kom graag naar de groep en kijk er 
telkens weer naar uit. We zijn al een grote, maar vooral hechte groep 
geworden. Iedereen kan er met zijn of haar verhaal terecht. De groep geeft je 
een gevoel dat je niet alleen staat in deze situatie, maar dat er ook anderen zijn 
die hetzelfde meemaken. Luisteren naar elkaar en leren van elkaar, dat zorgt 
ervoor dat we geen “klaaggroep” zijn, maar een groep die oplossingen aanreikt 
aan anderen, die kampen met eenzelfde probleem. 

PDF Folder in bijlage 

 
 
 

  



4 
 

B. WZC Mandana Genk 

Een mooi, nieuw project in Genk-Waterschei.  
 
Het ”woonzorgcentrum Mandana André Dumont” is gelegen in de Stalenstraat 2 te 
Genk en telt 32 woongelegenheden. De campus omvat momenteel 2 woningen. 
Ieder huis bestaat uit twee leefgroepen die verdeeld zijn over een boven- en 
benedenverdieping met elk 8 bewoners. Elke leefgroep is genoemd naar bloemen 
met name Vergeet-me-nietje, Roos, Margriet en Tulp. 
 

 
 
Elke leefgroep heeft een eigen keuken en living waar gebruik wordt gemaakt van 
meubels van vroeger om het thuisgevoel te vergroten. We leven samen als in een 
groot gezin waar er aandacht is voor ieders ritme en eigenheid. Iedere leefgroep 
is bereikbaar via een eigen voordeur. De eigen ruime kamers komen steeds uit in 
een leefruimte. Elke bewonerskamer is voorzien van een afzonderlijke sanitaire cel 
met wastafel, inloopdouche en toilet, basismeubilair bestaande uit een aangepast 
bed, tafel, stoel en zetel. De kamer kan naar eigen smaak verder ingericht 
worden. Een flatscreen en koelkast mag je zelf meebrengen en/of je mag gebruik 
maken van een gezamenlijke tv en koelkast in de leegroep. Zoek zeker plaats voor 
je dierbare herinneringen. Zorg er wel voor dat je de nodige bewegingsruimte 
behoudt. Elke kamer is voorzien van een oproepsysteem aan het bed. Ook in de 
badkamer en aan de ingang van de kamer is er een oproepsysteem voorzien zodat 
u hulp kan inroepen indien nodig. Iedere bewoner beschikt over de mogelijkheid 
om net als thuis een private telefoon of/en digitale zender aan te sluiten  en de 
post wordt u dagelijks zo snel mogelijk bezorgd. 
 
Familie en vrienden zijn altijd welkom. De bezoekuren zijn volledig vrij. Familie en 
kennissen mogen altijd helpen bij de verzorging en/of de maaltijdbegeleiding. Het 
ontbijt wordt geserveerd vanaf 7u, het middageten vanaf 11u30 en het avondeten 
vanaf 17u. Bewoners kunnen heel de dag door koffie, thee en water verkrijgen. 
Voor het bezoek staat er ook steeds een lekkere tas koffie klaar! 
 

Er is een “open-deur-dag op vrijdag 31 mei van 14 tot 17u”. De brochures zijn nog 
niet klaar maar bij interesse kan ik ze doorsturen. Stuur ons een mailtje als u deze 
wenst. 
Voor personen met jongdementie is er een apart huisje voorzien. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Ook wordt er een korting op de dagprijs voorzien nav. de 
nieuwe wetgeving voor jongdementie. 
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C. Lancering oproep tot actie: “Samen naar een 
dementievriendelijk Vlaanderen” 

Het pleidooi voor een dementievriendelijke samenleving is niet nieuw, maar meer 
dan ooit actueel. In 2035 zullen er meer dan 188.000 personen met 
(jong)dementie zijn in Vlaanderen. Tel daar de betrokken mantelzorgers en/of 
familieleden bij en je krijgt pas echt een idee van hoeveel mensen er met 
dementie te maken hebben. Met de oproep tot actie ‘Samen naar een 
dementievriendelijk Vlaanderen’ roepen VVSG, het Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en de Vlaamse Ouderenraad op tot 
actie. Niet zonder meer, maar geïnspireerd door de mensen achter de cijfers. 

 

Het resultaat? Een dynamisch doe-boek geïnspireerd en vormgegeven door de 
input van mensen die dagelijks met (jong)dementie in aanraking komen. Op die 
manier wordt het heel concreet wat dementievriendelijk werken kan betekenen. 
De tips, methodieken en goede praktijken die je in de oproep tot actie terugvindt, 
gaan terug op wat zij belangrijk en betekenisvol vinden. Het opzet is tweevoudig: 
lokale besturen ondersteunen om dementievriendelijke ambities slagkracht te 
geven en belanghebbenden iets in handen geven om hun lokaal bestuur (op haar 
verantwoordelijkheid) aan te spreken. De oproep tot actie is niet voor niets een 
‘doe-boek’. Het is de bedoeling dat gebruikers er ook effectief mee aan de slag 
kunnen gaan. Daarom is gekozen voor een interactieve versie. De oproep tot actie 
zit dus boordevol pop-ups, filmpjes, goede praktijken, methodieken en tips. 
Benieuwd? Meer informatie en het eindresultaat kan je hier terugvinden. 

Het “Doe-boek” is enkel in PDF ter beschikking omdat het interactief is. Richt zich 
naar beleidsmakers. Bvb. gemeentebesturen, … Hieronder de link en wordt ook in 
bijlage gevoegd. 

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonthoumens.be%2Fsites%2F
default%2Ffiles%2Fu16%2Fsamen_naar_een_dementievriendelijk_vlaanderen.pdf
&h=AT3u9L3qunQ5N54fa4FPczCUi7aB0iCy2H-
OQEcZPgj4ntW8pkIc7huWIjCsBNASE7SeMb9JUhQpsgYIbBvX-
0gGeczdAZ5bxajiOWZm0gAAnWcg0ObXrTqBuTb4qStfxkmPaQYjj5Y4cmtsyCmnD-
DuAA 

 

 

https://www.vvsg.be/
https://www.dementie.be/
https://www.dementie.be/
https://www.alzheimerliga.be/nl
https://vlaamse-ouderenraad.be/
https://onthoumens.be/in-beeld/inclusief-beleid?fbclid=IwAR2FjW60ZRqRK9Ms2Gq2DuKFRWoW43qrUTdQZKYq9PArOCKEx4rBWHpcjAU
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonthoumens.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fu16%2Fsamen_naar_een_dementievriendelijk_vlaanderen.pdf&h=AT3u9L3qunQ5N54fa4FPczCUi7aB0iCy2H-OQEcZPgj4ntW8pkIc7huWIjCsBNASE7SeMb9JUhQpsgYIbBvX-0gGeczdAZ5bxajiOWZm0gAAnWcg0ObXrTqBuTb4qStfxkmPaQYjj5Y4cmtsyCmnD-DuAA
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonthoumens.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fu16%2Fsamen_naar_een_dementievriendelijk_vlaanderen.pdf&h=AT3u9L3qunQ5N54fa4FPczCUi7aB0iCy2H-OQEcZPgj4ntW8pkIc7huWIjCsBNASE7SeMb9JUhQpsgYIbBvX-0gGeczdAZ5bxajiOWZm0gAAnWcg0ObXrTqBuTb4qStfxkmPaQYjj5Y4cmtsyCmnD-DuAA
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonthoumens.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fu16%2Fsamen_naar_een_dementievriendelijk_vlaanderen.pdf&h=AT3u9L3qunQ5N54fa4FPczCUi7aB0iCy2H-OQEcZPgj4ntW8pkIc7huWIjCsBNASE7SeMb9JUhQpsgYIbBvX-0gGeczdAZ5bxajiOWZm0gAAnWcg0ObXrTqBuTb4qStfxkmPaQYjj5Y4cmtsyCmnD-DuAA
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonthoumens.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fu16%2Fsamen_naar_een_dementievriendelijk_vlaanderen.pdf&h=AT3u9L3qunQ5N54fa4FPczCUi7aB0iCy2H-OQEcZPgj4ntW8pkIc7huWIjCsBNASE7SeMb9JUhQpsgYIbBvX-0gGeczdAZ5bxajiOWZm0gAAnWcg0ObXrTqBuTb4qStfxkmPaQYjj5Y4cmtsyCmnD-DuAA
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonthoumens.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fu16%2Fsamen_naar_een_dementievriendelijk_vlaanderen.pdf&h=AT3u9L3qunQ5N54fa4FPczCUi7aB0iCy2H-OQEcZPgj4ntW8pkIc7huWIjCsBNASE7SeMb9JUhQpsgYIbBvX-0gGeczdAZ5bxajiOWZm0gAAnWcg0ObXrTqBuTb4qStfxkmPaQYjj5Y4cmtsyCmnD-DuAA
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonthoumens.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fu16%2Fsamen_naar_een_dementievriendelijk_vlaanderen.pdf&h=AT3u9L3qunQ5N54fa4FPczCUi7aB0iCy2H-OQEcZPgj4ntW8pkIc7huWIjCsBNASE7SeMb9JUhQpsgYIbBvX-0gGeczdAZ5bxajiOWZm0gAAnWcg0ObXrTqBuTb4qStfxkmPaQYjj5Y4cmtsyCmnD-DuAA
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Deze nieuwsbrief is enkel voorbehouden voor degenen die zich ingeschreven hebben voor 
de nieuwsbrief. En zal ook niet op de website staan tot de volgende nieuwsbrief uitkomt.  
Graag zou ik reacties van jullie willen lezen hoe jullie de nieuwsbrieven vinden? 
 
 

Dementiegroet    
Hilde Dewael 
dementie@home 
Hulpmiddelen voor personen met dementie 
Schuttebergslaan 12  3950 Bocholt-Kaulille 
www.dementieathome.be info@dementieathome.be 
IBAN BE83-7360-4720-5015 BIC KREDBEBB 
BTW BE 0698,803,539 
Bijz. vrijstellingsregeling kleine ondernemingen 
GSM +32 476 83 59 74 

http://www.dementieathome.be/
mailto:info@dementieathome.be

