
 

 
 

 
Hulpmiddelen voor personen met dementie  

 
 

Nieuwsbrief 8/2019 (5/09/2019) 
 
Augustus 2019 is er geen nieuwsbrief verschenen omwille van de drukte en vakantie. 
Deze periode werd vooral gebruikt om nieuwe koffers te maken, de uitleenprocedure 
eenvoudiger te maken, website werd aangepast, nieuwe contacten te maken en vooral het 
succes van de kennismakingskoffers verder promoten. Ook is er op de valreep een nieuwe 
laptop aangekocht om sneller te kunnen werken en mee te nemen bij het bezoeken van 
klanten en geïnteresseerden. 
 
 

1. Nieuws over “dementie@home” 
Nieuwe koffers: 
A27_Vissen -> afgewerkt 
A28_Inmaken_2 -> afgewerkt en reeds uitgeleend 
A29_Souvenirs_buitenland-> afgewerkt en reeds uitgeleend 
A30_Vrije_Tijd_Gezin -> afgewerkt 
A31_Vrije_Tijd_Kinderen -> bijna afgewerkt, alleen de lijst nog 
 
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. Hou de website in het oog. 
 
A32_Vrije_tijd_Pubers -> is nu uitgesteld omdat thema “school” nu voorrang heeft en 
hier nog stukken ontbreken 
A33_School_Kleuterschool 
A34_School_Lagere school 
A35_School_Middelbare school 
 Gaan kleinere koffers worden, op die manier kan men 3 tegelijk huren om een 

beter overzicht te hebben. De volgende problemen moeten nog bekeken worden 
oa. hoe deze samenstellen; volgens periode; alles door elkaar…. 

 
A??_Souvenirs België 
A??_Knutselen 
A??_Plechtige kommunie 
Andere voorstellen zijn altijd welkom. Heb nog zo’n 60-tal thema’s die ik wil uitwerken! 



 

 
 

Sommige koffers 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. 
 
Van mei tot en met augustus 2019 zijn er 36 koffers uitgeleend. Op een na zijn ze 
allemaal positief geëvalueerd. Alle evaluaties worden ingegeven op de website bij de 
koffers. Ook de reservaties worden vermeld en vooral up-to-date gehouden. Op deze 
manier hoopt “dementie@home” dubbele reservaties te vermijden. 
Er zijn nu reeds 10 koffers uitgeleend/gereserveerd in september en oktober. 
 
 

Actie september 2019  
Werelddag dementie 21/09/2019 
Enkele organisaties hebben voor deze “Werelddag Dementie” reminiscentiekoffers 
gehuurd. Er zijn nog koffers ter beschikking. Voor deze actie worden ze gratis 
geleverd en afgehaald (met een max. van 70km enkel). Neem een kijkje op de 
website welke er nog vrij is. 

 
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. Voorlopig is de BTW-nummer opgezegd tot 
nader te bepalen datum. 
Omdat het de laatste maanden, 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 nu op zoek welke de beste oplossing zal zijn voor de toekomst 
(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. 
 
 

2. Website zelf 
Home: info over de zaak. 
Huren: Afgewerkte koffers. 
Kopen: Poppen, knuffels, puzzels, eten en drinken. De rest volgt nog. Hier zijn de 
prijzen inclusief BTW. -> voorlopig non-aktief.  
Voelmateriaal: een dame is hiermee bezig. 
Tips: “Algemene tips” en “Boekentips”.  
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: toegevoegd “Ontstaan dementie@home” -> wordt nog verder aangevuld 
Giften: steun deze organisaties aub.  
Contactgegevens: voorlopig op vrijwillige basis 



 

 
 

 
 

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. Het leven van een dochter in een notedop van haar moeder 
met ouderdomsdementie. 

Ik had altijd een hechte band met mijn moeder, en die band is zelfs nog te merken 
nu, 5 maanden na haar heengaan. Onverwachts, zonder dat ik het door had, werd 
ik haar mantelzorgster. Ik woonde bij haar in, en ze had toen al fysieke 
gezondheidsklachten, zoals hartritmestoornissen en Copd. Tot ongeveer in 2016, 
dat mijn buikgevoel me vertelde dat er meer aan de hand was. Ik kon het niet 
plaatsen, maar er was iets veranderd aan haar gedrag, dagelijkse patronen…  

 
En langzamerhand merkte ik dat ze enorm vergeetachtig werd, onzeker, paranoïde, 
noem maar op. Al snel dacht ik zelf aan dementie en probeerde de huisarts dit te 
vertellen. Maar helaas heeft deze 2 jaar niets gedaan om mijn vermoedens te 
bevestigen. Hij minimaliseerde alles gewoon. Ook at moeder niet meer, en zelfs 
toen ze maar 39 kg woog, zelfs dan deed de huisarts niets. Je kon niemand 
dwingen zei hij me steeds.  

 
De situatie werd erger met de dag. Het leven werd enorm zwaar voor mij. Ik was 
moeders enige reddingsboei en tegelijkertijd haar boksbal.  

 
Tot het moment in juli 2017, dat ik, cru gezegd, de kans schoon zag haar naar het 
ziekenhuis te laten vervoeren wegens haar Copd. Daar aangekomen, eiste ik dat ze 
haar zouden onderzoeken op dementie. En de officiële diagnose was Alzheimer 
gevorderde fase en vasculaire dementie gevorderde fase. Moeder moest naar een 
woonzorgcentrum. Gelukkig vlak bij de deur en een fantastisch personeel. Ik kon 
rekenen op veel steun van het personeel daar en probeerde alles een plaats te 
geven. Want je kan zoveel lezen over dementie als je maar wilt, rationeel de dingen 
begrijpen, als je persoonlijk geconfronteerd wordt, is het een heel ander verhaal. Ik 
hield vanaf die dag een dagboek bij, en probeerde ook mijn leven, dat ook 
slachtoffer geworden was van dementie, terug op te bouwen.  

 
Er is mij nooit een mantelzorgvergoeding gegeven omdat de gemeente dat 
afgeschaft had. Extra spullen voor mijn moeder was ten laste van mij. Doordat 
ikzelf invalide ben, was dat financieel een opdoffer voor mij. Ik draaide nu zelf voor 
alles op. Daarom dat ik steeds blijf zeggen dat dementie niet alleen het leven 



 

 
 

verandert van de persoon die in die mistige wereld vervaagt, maar ook voor de 
naaste(n).  

 
Mijn moeder is in haar slaap heengegaan op 7 april 2019, haar lijfje was zo moe. 
Net op het moment dat ik haar niet kon bezoeken omdat ikzelf revaliderend was 
van een rugoperatie.  

 
Nog steeds voel ik me haar mantelzorgster, ook al is dat nu vooral voor mezelf. En 
dat zal ik blijven tot mijn laatste dag. Ik blijf ijveren om deze ziekte uit de 
taboesfeer te halen en meer begrip te vinden betreft niet alleen de ziekte zelf, maar 
ook de financiële aderlatingen, die niet iedereen kan opvangen.  

Nicole Panken 

 
 
De 2de tekst is door omstandigheden niet door kunnen gaan. Deze zal geplaatst 
worden in de “Nieuwsbrief 10”. 

 
 

De volgende nieuwsbrief is een “oneven” nummer Dan mogen de professionelen en 
zorgverleners hun bijdragen plaatsen. stuur ze aub voor 28/09/2019 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 
BTW BE 0698,803,539 (op non-aktief) 
GSM +32 476 83 59 74 
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