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Hulpmiddelen voor personen met dementie  

 

Nieuwsbrief 10/2019 (9/11/2019) 
 

1. Algemeen 
 

De afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Vele spullen werden ingewerkt in de pc. 
En kregen allemaal een plekje in de dozen per thema. Dat dit veel tijd in beslag nam, 
heeft me zelf verbaasd. Zo’n 300 spullen moesten geplaatst worden in de dozen. Veel 
tilwerk en ook nieuwe, bijkomende dozen kwamen eraan te pas. 

  

  
De uitgeleende koffers van september en oktober moesten nagekeken worden 
(gewassen, ontsmet, nieuwe zakjes…). 
Ook werden er bij sommige koffers nieuwe spullen toegevoegd als reactie op de tips bij 
de evaluaties.  
 
Deze nieuwsbrief zal dan ook de laatste zijn voor 2019. Door het vele werk dat er nog 
ligt te wachten en omdat deze nieuwsbrief langer geworden is dan voorzien, hebben we 
deze beslissing genomen. 
Volgend jaar zullen er 10 nieuwsbrieven verschijnen (geen in augustus en december); 
behalve als er onvoorziene omstandigheden zijn. 
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2. Nieuws over “dementie@home” 
Nieuwe koffers: 
A32_Sint & Piet 
A34_Roken 
 
De volgende thema’s zullen uitgewerkt worden. Hou de website in het oog. 
Vrije_tijd_Pubers -> nog te weinig stukken om een volwaardige koffer te maken 
Kerst, naaien, handwerken… 
School 
Souvenirs België -> nog te weinig stukken 
Knutselen 
Plechtige kommunie -> zeer uitgebreid, zal vermoedelijk opgesplitst worden in 
decennia. 
Andere voorstellen zijn altijd welkom. Er zullen vermoedelijk zo’n 60-tal thema’s 
uitgewerkt worden! 
Sommige koffers kan men overnemen 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 oktober 2019 
Uitreiking “voelobjectje” 
Een onschuldige kinderhand heeft 1 van de 7 briefjes getrokken. 

     
De winnaar is degene die “B04_Paspop_dame_3“ geleend heeft. De 
winnende WZC heeft ondertussen een mailtje ontvangen. 
De uitreiking zal nog plaatsvinden. 

 

Actie november - december 2019 
Iedereen die in de maand november & december 2019 een 
reminiscentiekoffer leent, zal de kans krijgen om “Het kleurrijke verleden 
de jaren 50 van “d-lab” te winnen. 
Ook hier zal er een onschuldige kinderhand een briefje uitkiezen 

  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fplugin.myshop.com%2Fimages%2Fshop5724900.pictures.S300-1-Kleuren-voor-dementerende-ouderen.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spelplus.be%2Fnl-sp06-spelletjes-voor-dementerenden%2FA00369.html&docid=6qulSkMV5MbpMM&tbnid=l6Bi4WncYPj9ZM%3A&vet=10ahUKEwjnw_fbxs7lAhXP2qQKHfDjCF4QMwhGKAUwBQ..i&w=1061&h=363&hl=nl&safe=active&bih=790&biw=939&q=het%20kleurrijke%20verleden&ved=0ahUKEwjnw_fbxs7lAhXP2qQKHfDjCF4QMwhGKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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Eenmanszaak “dementie@home” 
De zaak werd opgericht op 1/07/2019 met  de bedoeling om dit een jaar voltijds te 
doen. Dit liep op 30/06/2019 ten einde. BTW-nummer werd opgezegd tot nader bepalen 
datum. 
Omdat sinds mei 2019, veel vraag is naar deze koffers, heeft “dementie@home” 
besloten deze gratis uit te lenen. Meer info hierover kan men vinden op de website. 
De verkoop staat op non-actief. 
“dementie@home” is nog steeds op zoek welke oplossing naar de toekomst toe het 
beste zal zijn (mogelijke overstap naar een VZW; wanneer opnieuw opstarten; enz.). 
In elk geval zal “dementie@home” blijven bestaan. 
Alle beetjes helpen, dus als iemand een gift wil doen, tips heeft, … zijn altijd welkom. 
 
 

3. Koffermomentjes 
 
A05_Wassen (oktober 2019)  
De bewoners hebben de “wasspullen” zéér enthousiast ontvangen. Bij het zien van de 
1ste doos “Ariel” werden direct alle merken wasmiddelen doorheen opgenoemd. Leuk 
dat er van heel veel merken dan ook dozen bij waren. Bij het zien van de “Tide” werd 
er verteld dat zij vooral ”Duvel” gebruikten. Dat was blijkbaar voor alles goed: witte, 
bonte was. Ook dat ze bij Tide punten waren waarbij ze servies konden sparen. 
Een mevrouw heeft de schort direct aangedaan en vertelde dat die ideaal waren in de 
zomer. Je moest er enkel ondergoed onder aan doen en verder niets! 
 
A07_Doop (september 2019) 
 

                
Kleedje uit de jaren 30  deken uit de jaren 50      kleedjes uit de jaren 40, 60 en 70 
 
A09_Hoeden (augustus 2019) 

     Lachen, zingen & plezier 
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A13_Mijnverleden (oktober 2019) 
Vroeger werden er werkpaarden meegenomen in de mijn. Deze paarden werden 
ondergronds gebruikt om de kolen te verplaatsen. De paarden bleven onder in de mijn. 
Ze kwamen nooit terug boven. Ze kregen ondergronds eten en werden daar ook 
verzorgd. 
De wit-zwarte doek gebruikte ze beneden voor hun zweet mee af te vegen en boven 
om zich te wassen. 
De bewoners die in de mijn gewerkt hebben, zouden er meteen terug willen beginnen. 
Het was een heel leuke namiddag met de mijnwerkerskoffer, alleen maar positieve 
feedback. 
Mijnwerkers die zich niet naar behoren gedroegen (vb. profiteren van andere 
mijnwerkers, schelde naar hun oversten, …) werden beboet met 1/5 dwz. dat ze 1/5de 
van hun dagloon kwijt waren, wat toch een grote boete was. Wat er met de boete 
gebeurde weet niemand. Deze boete kon alleen gegeven worden door diegene die hoger 
in rang was 
 
A18_Boerderij_Woonkamer (september 2019) 
We hebben de koffer gebruikt voor de “Werelddag dementie”. We hadden de spullen 
mooi uitgestald. Zo konden de bewoners langs de spullen gaan met familie en ons. Er 
kwamen vele leuke reacties, ook van de familie. Er ontbrak enkel het zintuigelijke “geur 
en horen”. Dit zou je kunnen toevoegen om de beleving nog beter te beleven. Voor de 
rest is het een zeer nette koffer en alles was goed verpakt en aangegeven waardoor het 
gemakkelijk was om alles terug in de juist koffer te plaatsen. 
 
A23_Snoezelen_3 (september 2019 
 

   deze foto’s spreken voor zichzelf! 
 
A24_Verzamelen (september 2019) 
Leuke koffer. Veel inhoud. Bij het zien van de schelpen kwamen er direct veel verhalen 
over de zee, wat meestal de enige “reis” is die ze in hun leven hebben gemaakt. We 
hebben allemaal eens naar de zee geluisterd! 
Sigarenbandjes: veel bewoners (dames) hebben vroeger in Valkenswaard gewerkt in de 
sigarenfabriek. Ook de postzegels en bonnetjes sparen zijn uitvoerig aan bod gekomen. 
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A26_Op vakantie (augustus 2019) 
 

     in de vakantiestemming! 
 
 
A28_Inmaken (september 2019) 
 

                     
Doorbladeren in de kookboek        ruiken aan de nootmuskaat 
 
A30_Vrije tijd_Gezin (september 2019) 
De activiteit was heel leuk. De mensen gaven veel respons. Vooral de tijdschriften, 
zwemgerief en de zomer-accessoires zorgden voor veel reactie.  
 
 

4. Website zelf 
Home: info over de zaak. 
Huren: Afgewerkte koffers. 
Kopen: -> voorlopig non-aktief.  
Voelmateriaal: twee personen zijn momenteel bezig. 
Tips:  
“Algemene tips” -> de volgende tips werden toegevoegd: 
A.19. Tips om te wennen aan de wintertijd (23/10/2019) 
A.20. Omgaan met een verminderd besef van tijd (23/10/2019) 
A.21. De invloed van daglicht op een persoon met dementie (24/10/2019) 
A22. Tips om te blijven bewegen (28/10/2019) 
“Boekentips” -> Ook werden er verschillende boeken toegevoegd. 
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Sociale info: Hier zal iedereen die met “dementie” bezig is een artikel kunnen plaatsen. 
Wil je er ook bij? Stuur je tekst via mail door aub! 
Nieuws: nieuwsbrieven (met uitzondering van de laatste, die voorbehouden wordt voor 
de leden. 
Giften: steun deze organisaties aub.  
Contactgegevens: voorlopig op vrijwillige basis 
 
 

5. 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 
WZC’s, organisaties/instellingen/OCMW’s… hun bijdrage plaatsen.  
In augustus/december verschijnt er geen nieuwsbrief. 
Hebben jullie een bijdrage/tekst/aktiviteit…. stuur deze via mail door. 
Bedankt voor de reeds ingezonden teksten. 
 

A. “Mijn verhaal” 
Mijn mantelzorgverhaal begint vanaf oktober 2013 toen mama (70 jaar) overleed …. 

 

Mama was pa zijn rechterhand, pa had sinds zijn 68ste de ziekte die dementie heet! 

Daar stond ik met mijn pa (was toen 73j  maar ik zette door met alle hulp die ik kon krijgen, 

familiehulp kwam en later nog 2 vrijwilligsters. 

Elke dag ging ik naar pa om te zien of alles nog in orde was. Ik deed de boodschappen, op 

zondag kreeg ik geen hulp en doordat pa in dezelfde straat en gemeente woonde, nam ik 

de verzorging op mij, oa. pa wassen, aankleden;, ‘s middags bleef hij bij mij thuis eten. 

Dan gaf ik pa kleine opdrachtjes: “helpen met groenten snijden, helpen afdrogen”. En ’s 

namiddags gingen we samen wandelen of luisteren naar muziek. 

   
Het eerste jaar kwam in de voormiddag familiehulp en namiddag was pa alleen thuis. Dit 

lukte nog goed .Ik ging rond 18u15 na mijn werk naar hem om zijn medicatie te geven en 

avondeten te maken. Het was telkens spannend om naar pa te gaan, want telkens was er 

iets gebeurd. Vb. zijn bril weg, en na een week zoeken kwam die terecht. Die lag dan in 
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het tuinhuis; hij had de schilderij een nieuwe plaats gegeven; dronk al de wijn uit; zat op 

zolder in alle kasten maar liet de kleren netjes hangen; wanneer ik appels meegenomen 

had at pa deze in een keer op; of hij had zichzelf buiten gesloten en had gewoon het glas 

van de voordeur eruit geklopt; enz. Ik had wel gezorgd dat er geen gevaarlijke voorwerpen 

of vloeistoffen in huis was. 

 
Later is pa naar het dagcentrum gegaan, familiehulp kwam verder in de voormiddag, zorgde 

dat hij in het busje kwam dat hem ophaalde. En iedere avond ging ik naar pa. Op zondag 

was pa bij mijn thuis .Tussendoor kreeg papa ook nog prostaatkanker. Dan ging ik met 

hem mee naar kliniek voor bestralingen. Dus weer alles regelen met mijn werk enz.  

Hulp van familie wilde ik niet, iedereen heeft ook zijn leven, ik had wel iemand die 3u mijn 

huis poetste. 

 
Dus kwam er hier nog een zorg bij: “pa zijn medicaties en alles bijhouden; nazorg 

prostaatkanker. 

In februari 2017 belde familiezorg. Men had de dokter en de MUG gebeld. Mijn papa deed 

de ogen niet meer open, deed vreemd, …. Pa werd toen opgenomen voor 14  dagen. 

Ik moest bij de dokter komen: “je pa mag niet meer alleen thuis wonen,  te gevaarlijk”. 

Voor mij was dit even slikken. 

Ik geraakte in paniek want ik sta er alleen voor. Maar dan heb ik door gegaan. Ik had papa 

al ingeschreven in het WZC. Daar kreeg ik te horen dat hij van de kliniek onmiddellijk naar 

zijn nieuwe woonst mocht intrekken. 

Dat dit een hele aanpassing was hoef ik niet te zeggen. Mijn papa is daar aangekomen eind 

februari 2017 en in dan nog eens 2 keer opgenomen geweest in het ziekenhuis. 
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De “dementie” is aan het vorderen ….pa praat niet meer tegen mij en zit nu in rolstoel. 

 
In het begin stapte hij telkens de gang van zetel naar stoel ….denk meer dan 20.000 

stappen per dag. 

En ja, ik ga nog elke dag naar mijn pa, doe zijn gekleurde was want een WZC is niet 

goedkoop. 

 

Dit was zo een beetje mijn verhaal.  

 

 

B. “Reactie op Nieuwsbrief 09/2019 (oktober 2019)” 
Ik ben sinds kort geabonneerd op jullie nieuwsbrief, en jullie vroegen in de nieuwsbrief om 

reacties. 

Allereerst wil ik zeggen, wat mooi dat dit opgericht is. Ik vind de nieuwsbrief laagdrempelig 

om te lezen. Gewoon mooi omschreven zonder al te moeilijke woorden en zinnen. 

En wat een mooi idee/initiatief, die reminiscentie koffers! En zo veel thema's!  

Niets mooiers dan herinneringen oproepen voor mensen die dementie hebben. Even 

terugbrengen voor wat voor hen herkenbaar en vaak ook vertrouwd voelt. Daar doe je het 

toch voor!  

Ik zie ook erg naar de volgende nieuwsbrief uit die door (ex)mantelzorgers verzorgd zal 

worden. Hun ervaringen en meningen zijn vaak zo belangrijk, dat wordt in de zorgwereld 

nog wel eens vergeten of onderschat. 

 

Dus wat mij betreft alle complimenten voor de nieuwsbrief! 
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De volgende nieuwsbrief is een “oneven” nummer Dan mogen de zorgverleners, 
professionelen, organisaties, … hun bijdragen plaatsen. stuur ze aub voor 28/12/2019 
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 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 
GSM +32 476 83 59 74 
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