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Hulpmiddelen voor personen met dementie 

 

Nieuwsbrief 6/2019 (15/06/2019 
 

1. Nieuws over “dementie@home” 
A21_Snoezelen_1 -> is reeds uitgeleend 
A22_Snoezelen_2 -> afgewerkt 
A23_Snoezelen_3 -> bloemen, fruit en groenten. 
 
Ondertussen zijn de stukken die niet in de koffer konden wegens volume, netjes 
opgeborgen in een leuke big-shopper. 
 
De volgende thema’s zullen nu uitgewerkt worden. Misschien wel niet in de juiste 
volgorde. Dit komt als de koffer wel of niet genoeg is om er een volwaardig thema van 
te maken. Dus hou de website in het oog. 
A24_Verzamelen 
A25_Picknicken 
A26_Vakantie 
A27_Souvenirs België 
A28_Souvenirs Buitenland 
A29_Kleuterschool 
A30_Lagere school 
A31_Middelbare  school 
A32_Knutselen 
A33_Plechtige comunnie 
A34_Vissen 
 
Sommige koffers die klaar zijn kan men aankopen mits onderling overleg. Andere 
uiteraard niet omdat ik afspraken gemaakt heb met verkopers, gulle gevers…. Welke 
er te koop zijn zie je bij de koffers zelf. 
 
Actie van de maand mei 2019. 
Niemand had interesse voor de “paaskoffer” met de lekkere chocolade eieren en 
eitjes. Hier was het tijdstip een beetje te laat voor. Volgend jaar komen er zeker 
chocolade eitjes in deze koffer! 
 

Als 1ste kennismaking mogen jullie één koffer gratis uitlenen. Dit mag ruim 
2 weken uitgeleend worden en wordt gratis gebracht en gehaald binnen 
een straal van 50 km enkel (volgens route-net).  
Het enige wat ”dementie@home” van u vraagt is een evaluatie-formulier 
invullen.  
 
Het kan zijn dat de gevraagde koffer uitgeleend is op uw gewenste datum. 
Daarom is dit zeker nog geldig tot 31/12/2019. 

Interesse? Vul het formulier in bij de gewenste koffer zelf.  
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2. Website zelf 
Home: info over de zaak. 
Huren: Afgewerkte koffers. Prijzen exclusief BTW! Er is een link “Afspraken & huur” 
bij de tekst geplaatst. De specifieke afspraken staan bij de koffers zelf.  
Kopen: Poppen, knuffels, puzzels, eten en drinken. De rest moet nog aangevuld 
worden. Hier zijn de prijzen inclusief BTW. 
Vanaf 1/6/2019 kan men ook een leuke big-shopper kopen aan een interessante prijs. 
Bij elke verkoop gaat er 1€ in een pot naar het goede doel. 
Voelmateriaal:  
Doe-voel-knuffelhemd 

Via een site op Facebook las ik een advertentie van iemand die materiaal zocht 
voor het maken van "oefenkussens" voor mensen met dementie. Ik contacteerde 
haar omdat zo'n "kussen" ook wel interessant kon zijn voor mijn zoontje met een 
mentale beperking. Na wat uitleg is ze langsgekomen om de details te 
bespreken: “Wat wil ik erop hebben voor hem; wat zijn de moeilijkheden; leuke 
dingetjes voor hem; enz...” Uiteindelijk hebben we een leerzaam, leuk 
"knuffelkussen" ontvangen.  
Inderdaad, "knuffelkussen", want hij kan er niet alleen mee oefenen, maar het is 
net groot genoeg om overal mee naartoe te nemen zoals een knuffelbeer of pop. 
Thomas vond het vreemd in het begin, maar na wat aanmoediging deed hij het 
toch.  

       
Mijn zoontje met een mentale achterstand leert via dit "kussen" de verschillende 
sluitingen. Zowel rits, knopen als gespen zijn aangebracht. Mijn lieve schat heeft 
zojuist geoefend met de knopen. De kleine gingen moeizaam, maar bij de grote 
kon hij het al redelijk. Nu is het een kwestie van oefenen en zodra dit lukt op het 
"kussen", gaan we al de sluitingen in de realiteit doornemen. Ook het binden van 
schoenveters en weven is aangebracht op het kussen voor te gebruiken in een 
later stadium. 
Dank je. 
Moeder van Thomas 

 
Dit prototype is een ontwerp van Sofie Camp, een jonge creatieve moeder die een 
geheel nieuw ontwerp heeft gemaakt van de huidige “voelschorten en –kussens”. We 
hebben vele gesprekken gehad en vonden dat het niet “ons ding” was. Een persoon 
met dementie moet op een volwassen manier benaderd worden en met de huidige 
voelschorten en –kussens hadden we dit gevoel niet. Ik ben zo blij met dit prototype 
dat ik het liefst zoveel mogelijk personen met dementie wil helpen. 
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Ondertussen is iemand bezig met prototypes te maken met de visie van 
“dementie@home”. Deze heeft vorige week toegezegd. Maar nog even geduld, ze 
gaat nog eerst met vakantie. 
 
Hopelijk kan ik snel enkele mensen bereid vinden om deze “doe-voel-knuffelhemden” 
te maken. Zolang ik het materiaal heb, worden deze gratis overhandigd aan personen 
met dementie. Moest er materiaal aangekocht worden en er zijn geen giften 
binnengekomen zal ik deze in rekening moeten brengen. Maar voorlopig zijn ze gratis!  
Tips: A.15. Tips voor bezoeken van een persoon met dementie. 

A.16. De 10 symptomen van dementie 
A.17. Activiteiten met je zorgbehoevende in een WZC 
A.18. Tips om te stemmen voor personen met dementie (26/5/2019) 

Sociale info: Hier zal iedereen die met “dementie” bezig is een artikel kunnen 
plaatsen. Wil je er ook bij? Stuur de tekst door via mail aub! Op de site wordt deze 
info steeds geüpdated. 
1. Alzheimer Liga Vlaanderen  
2. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (ECD-Vlaanderen) 
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 staan. 
Giften: Is aangepast. ALZ Vlaanderen en ECD Vlaanderen zijn toegevoegd. Andere 
organisaties kunnen toegevoegd worden op eenvoudige vraag via mail. Deze worden 
steeds alfabetisch gerangschikt. 
Contactgegevens: Is een eenmanszaak maar wil geen winsten nastreven. Heeft 
dezelfde visie als een VZW! 

 

 

3. Weetjes 
Het kan gebeuren dat de hieronder gegeven “Weetjes” reeds 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 bijdrage plaatsen.  
Stuur deze door via mail aub.  
Bedankt voor de reeds ingezonden teksten. 

 

A. Kleindochter die mantelzorger is voor grootouders. 

Mantelzorger 
Mantelzorger daar kies je zelf niet voor, daar rol je van de ene dag op de andere 
in.  
Opeens word je leven met 100 graden gedraaid. Opeens draag jij de 
verantwoordelijkheid en de zorg voor iemand die ooit voor jou verantwoordelijk 
was en die jou alles leerde.  
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Ja ik ben mantelzorger voor mijn grootouders, mijn grootmoeder heeft de ziekte 
van dementie en ja, ik moet daar voor zorgen uit liefde. Veel begrip van mensen 
rond mij is er niet. Mijn eigen leven schuif ik opzij om er zoveel mogelijk voor te 
zorgen dat het lukt bij mijn grootouders. Het is lastig maar ik doe het uit liefde en 
dankbaarheid. 
 
Maar als mantelzorger word je niet altijd begrepen en geholpen. In die bijna 4 
intensieve jaren ben ik veel vrienden kwijt geraakt. Heel veel vrienden. Mensen 
die niet begrijpen dat ik s avonds ook eens gewoon thuis wil blijven, ik heb ook 
een vriend en een huishouden te runnen. Ik werk full-time en probeer zeker 3 
keer in de week naar mijn grootouders te gaan. Wat niet evident is want ik woon 
er op een uur reizen met de trein van.  
 
Ik zou zo graag willen dat er in de toekomst veel meer steun komt voor 
mantelzorgers: hulp, nodige info en dan vooral begrip!  
 
Dementie beïnvloedt niet alleen de persoon die getroffen is door die ziekte maar 
ook de naasten. Dat wordt vergeten. Ook mijn beide grootouders geraken in een 
sociaal isolement. Familieleden gaan amper langs. Ze zien bijna niemand. Als ze 
dan eens gaan voor 5 minuten, zeggen ze dan dat oma hen niet herkent. Wat 
logisch is volgens mij. Ik probeer zeker 1 keer in de week met mijn grootouders 
weg te gaan, boodschappen te doen, kappers bezoek, ...  
 
Beiden hebben ze een deugd van en genieten ze echt. Ook gewoon van gewoon 
maar eens mensen te zien.  
 
Ik hoop echt dat wij, mantelzorger meer begrip krijgen. Meer en meer mensen 
worden jammer genoeg getroffen door die ziekte en het is ook belangrijk dat de 
mensen zo lang mogelijk kunnen thuis blijven. Maar ook omdat te kunnen doen 
lukken zijn er wij, mantelzorgers nodig.  
Liefs 
 
 

B. Dochter die mantelzorger was over haar moeder (overleden 
april 2019)  

Elke dag raak je een beetje meer kwijt 
En word je jonger in geest 
Elke dag een stukje afscheid 
Van wat ooit is geweest 

Nu nog herken je mij 
Weet je nog wie ik ben 
Is het nog altijd ik en jij 
Ben jij de moeder die ik ken 

Bij jou kon ik altijd schuilen 
Kon ik in je hartje wonen 
Samen lachen samen huilen 
Binnenkort alleen in dromen 
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Nu zit je al vaker te staren 
Naar het oneindige voorbij mijn zicht 
Wat je ziet kan ik niet meer verklaren 
Je doet de deur voor mij dicht 

Soms besef je het en soms niet 
Dat dementie jou in zijn greep heeft 
Het doet me echt veel verdriet 
Dat je later alleen je kindzijn weer beleeft 

Maar ik ben dankbaar voor wat je me hebt gegeven 
Dat ik jouw dochter mocht zijn 
Dat je nog lang gelukkig mag leven 
In jouw wereldje straks heel klein 
 
 

De volgende nieuwsbrief is een “oneven” nummer Dan mogen de organisaties/ 
instellingen/OCMW’s… hun bijdrage plaatsen. Is er ergens een open-deur-dag, een 

aktiviteit, … stuur ze aub door naar het volgende mailadres: info@dementieathome.be 

 
 
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 
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