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Hulpmiddelen voor personen met dementie 

 

Nieuwsbrief 7/2019 (4/07/2019) 
 

1. Nieuws over “dementie@home” 
 
Nieuwe koffers: 
A24_Verzamelen -> is afgewerkt 
A25_Picknicken -> is afgewerkt (er komen nog stukken binnen) 
A26_Vakantie -> is afgewerkt en reeds uitgeleend 
 
A27_Vissen -> momenteel in verwerking 
 
Bij sommige koffers zijn er nog stukken toegevoegd.  
 
De volgende thema’s zullen 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. 
A28_Souvenirs België 
A29_Souvenirs Buitenland 
A30_Kleuterschool 
A31_Lagere school 
A32_Middelbare  school 
A33_Knutselen 
A34_Plechtige kommunie 
 
Sommige koffers die klaar zijn kan men aankopen mits onderling overleg. Anderen 
niet omdat er afspraken gemaakt zijn met verkopers, gulle gevers…. Welke koffers er 
te koop zijn, kan je zien bij de koffers zelf. 
 
Actie van de maand juni 2019. 
Kennismakingskoffer  
Deze actie was een groot succes! En is nog lopende. 
 
Wegens vakantie geen actie maar… hieronder meer 
 
Eenmanszaak “dementie@home” 
De zaak is opgericht sinds 1/07/2019 met de bedoeling om dit een jaar voltijds te 
doen. Na dat jaar zou de stap gezet worden naar een bijberoep. Dit liep ten einde op  
30/06/2019. Bij de start heeft men onjuiste informatie gegeven.  
 
Voorlopig is deze zaak stopgezet (BTW-nummer is nu non-actief).  
Omdat het de laatste maanden, toch veel vraag is naar deze koffers, heeft 
“dementie@home” besloten deze tot nader te bepalen datum gratis uit te lenen. Het 
enige wat  “dementie@home” vraagt is een waarborgsom en het invullen van een 
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evaluatieformulier. Men kan de koffers op het dementie@home-adres afhalen en 
terugbrengen of als er iets anders afgesproken is. Op de website moet dit nog 
aangepast worden. De verkoop staat nu op non-actief. “dementie@home” gaat nu 
onderzoeken wat de beste oplossing zal zijn (mogelijke overstap naar een VZW; 
wanneer opnieuw opstarten…). In elk geval zal “dementie@home” blijven 
bestaan.  
Alle beetjes helpen, dus als iemand een gift wil doen, tips heeft, … zijn altijd welkom. 
 
 

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 volgt nog. Hier zijn de 
prijzen inclusief BTW. -> voorlopig non-aktief.  
Voelmateriaal: We zijn er volop mee bezig. 
Tips: geen nieuwe tips toegevoegd. 
Sociale info: Hier zal iedereen die met “dementie” bezig is een artikel kunnen 
plaatsen. Wil je er ook bij? Graag! Stuur de tekst via mail door aub! Op de site wordt 
deze info steeds geüpdatet. 
Nieuws: alle nieuwsbrieven komen hier staan. Behalve de laatste! 
Giften: Is aangepast. Dit zal steeds in alfabetische volgorde gebeuren.  
Contactgegevens: voorlopig op vrijwillige basis tot nader te bepalen datum.  

 

 

3. Weetjes 
Het kan gebeuren dat de hieronder gegeven “Weetjes” reeds elders gepost zijn. 
Sommigen onder jullie hebben deze ontvangen, anderen niet. 
Bij de “even” nummers van de nieuwsbrieven kunnen de mantelzorger(s) en/of 
perso(o)n(en) met dementie hun bijdragen doen. Bij de “oneven” nummers mogen de 
organisaties/instellingen/OCMW’s… hun bijdrage plaatsen.  
Stuur deze via mail door. 
Bedankt voor de reeds ingezonden teksten. 

 

A. Organisaties – WZC’s - Professionelen. 

OKRA 
 
Beste Niek (Okra-medewerker), 
Mijn naam is Irma. Mijn moeder is 86 jaar en heeft omwille van verschillende 
aandoeningen veel ondersteuning nodig. Sinds twee jaar hebben we de hulp van 
een  thuiszorgdienst ingeschakeld. Ze helpen haar bij het maken van eten, wassen 
haar en doen regelmatig de boodschappen. We kunnen niet meer zonder deze 
ondersteuning. Maar alles kunnen ze uiteraard niet opvangen. Samen met mijn 
broer gaan we dan ook dagelijks nog naar onze moeder om haar verder te helpen 
bij het avondeten of gewoon om er even te zijn voor haar. We doen dit erg graag 
voor ‘ons ma’ maar we snakken toch af en toe naar wat meer ademruimte. Mijn 
broer en ik werken nog en bijna al onze vrije dagen gaan op naar de zorg voor 
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onze moeder. Op het nieuws hoorden we een bericht over een verlof voor 
mantelzorgers. Wat houdt dat juist in?  
 

Beste Irma,  
Knap wat je dagelijks samen met je broer doet. Jullie hulp is van onschatbare 
waarde. Je job combineren met je taak als mantelzorger is niet evident. 
Aangezien je mantelzorg niet zelf  kan plannen, is het niet altijd even 
gemakkelijk om je leven en werk aan te passen aan je mantelzorgtaken. Je 
werk, huishouden én mantelzorg combineren is voor velen onmogelijk. Vandaar 
dat de overheid een mantelzorgstatuut aan het uitwerken is  waar ook rechten 
aan gekoppeld worden.  
Al in mei 2014 werd de wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die 
een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat, goedgekeurd, het 
zogenaamde ‘mantelzorgstatuut’. Verschillende aspecten die nodig zijn om de 
wet in de praktijk te brengen ontbraken echter, waardoor de erkenning voor 
mantelzorgers uitbleef. Op 26 april 2019 werd een nieuw wetsvoorstel 
aangenomen in verband met dit mantelzorgstatuut. 
In de toekomst krijgen mantelzorgers die instaan voor de zwaarste 
zorgverlening eindelijk rechten. Op die manier krijgen mantelzorgers die een 
stap terugzetten in hun professionele leven recht op verlof en een aangepaste 
uitkering hiervoor. 
Naar schatting 800.000 Belgen doen op één of andere manier aan informele 
zorg. Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende, dat kan gaan over een 
chronisch zieke, persoon met een beperking of hulpbehoevende, door iemand 
uit de directe omgeving van die persoon en dat gedurende lange tijd. Je kan 
mantelzorger zijn van je partner, ouder of kind, maar ook van een ander 
familielid, een vriend of een kennis. 
Drie op de vier ouderen willen zo lang mogelijk thuis verzorgd worden. Een 
betere ondersteuning van mantelzorgers kan daarbij helpen. Mantelzorgers 
schuiven dikwijls hun professionele en persoonlijke ambities aan de kant om te 
kunnen zorgen voor iemand die hen na aan het hart ligt. Hun hulp is erg 
belangrijk. Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de sociale zekerheid wat 
betreft inkomen en pensioenrechten.   
De verdere uitvoering van het recht op het mantelzorgverlof is momenteel 
volop in ontwikkeling. Je kan het mantelzorgverlof momenteel nog niet 
aanvragen. De procedure met betrekking tot het aanvragen wordt nog 
uitgewerkt. We houden je op de hoogte wanneer er meer nieuws over is.  
Meer info over het mantelzorgstatuut, bijvoorbeeld over de voorwaarden om in 
aanmerking te komen, kan je alvast vinden via www.mantelzorgers.be. 
Groeten, Niek 

 

WZC Clarenhof Hasselt 

 
Theatervoorstelling KWIJT Comedian Koen Dewulf brengt de theatervoorstelling 
KWIJT in WZC Clarenhof, te Hasselt. Deze voorstelling over dementie houdt het 
midden tussen comedy, cabaret en theater. Een humoristische insteek wordt 
afgewisseld met gedichten en liedjes op de gitaar, die speciaal voor deze 
voorstelling zijn gecomponeerd. KWIJT is herkenbaar en brengt dementie op een 

http://www.mantelzorgers.be/
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manier die ons aan de betere kleinkunst doet denken, onder de aandacht. De 
voorstelling staat open voor het brede publiek. Voor de professionele hulpverlener 
of student kan er een vormingsattest worden voorzien. Geef dit dan even door bij 
inschrijving. 
 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief is een “even” nummer Dan mogen de personen met 
dementie en mantelzorgers hun bijdragen plaatsen. stuur ze aub door naar het 
volgende mailadres: info@dementieathome.be 
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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 weten hoe jullie de nieuwsbrieven vinden? Wat kan 
beter? Wat moet weg? Wat zou er in moeten staan? …. 
 
 

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 (op non-aktief) 
GSM +32 476 83 59 74 

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

