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BUDDY'S

iVil ziin ook op zoek noor vriiwil-
lrge's, rronïelzorgers en onderen
die zic' belongeloos wensen in le
zelen voor deze doelgroep. We

zoeken geen demenliespeciolis-
'en rroor wel mensen met een
rtol voot' hun medemens, gedre-

ven ooor respect, menseliikheid

en zorgzoomheid, om somen
mee onze oclivileilen te begelei-
den

HOE MNSLUIïEN?
Wil iii deel uiïmoken von onze

groep?

Ben iii de ideole vrilwilliger?

Contocteer ons voor vriibliivende

info:

VZW MENOS

Chris Von Gerven

Tel 089 57 30 58

wvwv. menosgenk. be

CHARTER

Een von de reolisolies von onze

groep is hel chorter, woormee een

signool wordt gegeven noor de

mootschoppij over de beleving,

heÍ omgoon met en hel heersen-

de toboe rond jongdementie.



De ondersleuningsgroep jongde-

menïie werd in 20]ó opgericht

binnen vzw Menos en orgoniseert
biieenkomsïen voor personen mel

iongdementie en/oÍ hun fomilie
Men spreekl von iongdemeniie
wonneer de eersle symplomen
en de voststelling von de ziekte
voor de leeftiid von ó5 joor volt.
Dementie op ionge leeftiid beginl
meeslol lussen de 40 en ó5 joor,

heloos soms nog vroeger. De im-

pocl en het effecl von de ziekte op
hel leven en de omgeving is veel
groter bii personen mel iongde-
menlie. Vook stoon deze men-
sen nog octief in het leven, bijv.

nog orbeidsoctief of hebben nog
s'tuderende kinderen, ... mel olle
gevolgen von dien.

Wii bereiken op dil momenï Íomi-
lies uit heel Limburg. Zii ziin von
horte welkom in onze groep.

GROEPSWERKING

Mel het oprichien von een groeps-
werking willen we voorol het
lotgenolencontoct stimuleren on-
der de personen meï demenïie,

moor ook onder de poí'ners en Ío-
milieleden. Vonuit de ervoringen,

die lolgenolen mel mekoor de-
len, komen de leemïes in de zorg

Voettocht noor Compostelo ien
voordele von de Ondersteunings-
groep Jongdementie Genk

Mortine en Poul vertrokken 4 iuní
2018 op Íwee weken durende
voeltocht noar Compostelo.

Modine: Miin porher, Poul, heefl
5 ioor geleden de diognose von

iongdementie gekregen. Niel ge-
mokkeliik, moor no een verwer-

kingsproces proberen wij ons

leven terug op de roil te kriigen.

lk wil hem nog zo veel mogeliik
mooie momenlen meegeven von-
door onze lochl. We focussen nu

op wol Poul nog wel heel goed
kon en dol is o.o. wondelen en

fielsen onder begeleÍding. Wii

willen deze tocht niet olleen voor
onszelf moken, moor willen hier-

mee ook een ociie ondernemen
voor een goed doel, nomeliik de
werkgroep Ondersleuningsgroep
jongdementie Genk.
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3g;srg.,ik cm meÍ deze knelpun-
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BIJEENKOMSTEN

Moondeliiks orgoniseerl MENOS

bijeenkomslen voor personen mel
jongdementie en/oÍ hun fomilies.

We houden regelmotig een ge-
sprek rond een bepoold themo,
dot oongereikt wordt door de
groep. Afhonkeliik von het themo
wordt een spreker mee uilge-

nodigd oon de toÍel. Docrnocsl
kiezen we ervoor om ook op een
ondere monier met elkcor ln con-
locï te komen door oclivileien te

orgoniseren en dol kon goon von

brood bokken, wondelen, borvien,
een iisje eÍen, noor de Íi m goon,

een kookworkshop houden, koor-
sen moken. ...
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