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Hulpmiddelen voor personen met dementie  

 
 

Nieuwsbrief 1/2020 (12/01/2020) 
 

1. dementie@home 
a. Algemeen 
Dit is de 1ste nieuwsbrief van 2020. 
 
Nieuwjaarsbrief 1/1/2020 “dementie@home” 
 

 
Beknopt kasverslag zal vermoedelijk in de volgende nieuwsbrief komen, bij interesse. 
 
 

b. Nieuws over “dementie@home” 
Nieuwe koffers: 
B07_Kledingrek 
B08_Meisjespop 
A35_Kerstmis_jaren 60 
A36_Hobby-handwerken 
B09_Kerstmallen 
A37_Feesttafel 
 
Andere voorstellen zijn altijd welkom. Er zullen vermoedelijk nog zo’n 50 thema’s 
uitgewerkt worden! 
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Willen jullie een koffer lenen in een bepaalde periode, reserveer dan tijdig. Dit kan men 
zelf doen via een formulier bij de koffers zelf. Momenteel zijn reeds 22 koffers 
gereserveerd! 
 

Actie oktober 2019 
Uitreiking “voelobjectje” 
Foto uitreiking  

      
Mevrouw koos het poesje. Ze was er heel bij mee en dankbaar. Ik moest zeker nog 
eens terug komen! 

 
 

Actie november - december 2019 
Uitreiking kleurboek “Het kleurrijke verleden de jaren 50 van “d-lab”. 
De winnaar is degene die oa. “A11_Rouwen & afscheid“ geleend had. De winnende WZC 
heeft het geschenk hier, persoonlijk op 4/01/2020 in ontvangst genomen 

 
Er kwamen 2 WZC’s in aanmerking, samen hadden ze 16 stuks geleend. 

 
 

c. Eenmanszaak “dementie@home” 
De zaak werd opgericht op 1/07/2018 met  de bedoeling om dit een jaar voltijds te 
doen. Dit liep op 30/06/2019 ten einde. Na lang nadenken heeft dementie@home de 
BTW-nummer opgezegd. Vanaf juli 2019 worden de koffers en hulpmiddelen gratis 
uitgeleend. Meer info hierover kan men vinden op de website. 
De verkoop staat op non-actief. 



 

3 
 

“dementie@home” zal vermoedelijk in de loop van 2020 een “feitelijke vereniging” 
worden. Meer info volgt nog.  
Alle beetjes helpen, dus giften, tips, … zijn altijd welkom. 
 
 
 

2. Koffermomentjes 
Hier komen alle notities van de uitgeleende koffers, geschreven door de leners zelf. Dit 
wordt letterlijk overgenomen. 
 
A01_Eén kinderleven – 3 gebeurtenissen (Oktober 2019) 
De koffers van “Eén kinderleven” waren een groot succes! Ik heb ze toch tezamen 
gedaan (geboorte en communies) en dit ging eigenlijk best goed. Een mooi verhaal 
gemaakt van geboorte tot plechtige communie van Anna’s leven (fictief!). 
Voor de bewoners met dementie heel herkenbaar; “oude” gebruiksvoorwerpen zoals 
doopkaars en missaaltje (waar ik nog niet eerder van had gehoord) werden meteen 
herkend en verhalen uit het verleden van eenieder kwamen goed op gang! Ook het 
album met de doopkaarten, prentjes en foto’s vonden ze erg mooi! Echt een aanrader 
voor eenieder.  
Paspoppen kwamen goed van pas, we konden zo de mooie kleding goed uitstallen en 
tentoonstellen. 
Bedankt voor de uitleen van deze waardevolle collectie! 

 
 

A05_Wassen (november 2019) 
We hebben samen met de bewoners heel leuke gesprekken gehad over het thema 
“wassen”. 
De bewoners herkende veel spullen. Ze begonnen er dan ook vol enthousiasme over te 
vertellen. Er kwamen veel herinneringen boven 
 
A08_1ste Kommunie (november 2019) 
Fijn materiaal. 
Veer voorwerpen die herkenbaar zijn, zeker de religieuze voorwerpen.  



 

4 
 

 
A11_Rouwen-Afscheid (november 2019) 
Wat een prachtige koffer was dit! 

 
Zeer proper verzorgd en voorzien van allerhande voorwerpen en uitdossingen (kledij), 
gericht op rouwen en afscheid. De paspoppen getooid met kledij (vooral de kazuifel) 
maakte het compleet en herkenbaar voor de bewoners. De verhalen over “Rouwen en 
afscheid nemen” brachten soms ook wat emoties, wat logisch is. Maar erover praten 
hielp! De oude gebruiksvoorwerpen uit de kerk waren duidelijk in trek. Zo werd de 
hostie-houder/monstrans onmiddellijk herkend en werden rituelen benoemd. Oude 
“kerkgewoonten” zoals “pesjonkelen” waren voor mij vreemd, maar bewoners vertelden 
dat dit een kerkelijk gebruik was bij Allerheiligen om zoveel mogelijk “aflaten” te 
verkrijgen voor de hemel door steeds opnieuw de kerk in en uit te gaan en steeds 
opnieuw te bidden voor de overledenen (om te vragen voor zielenrust). Zo leer je nog 
wat bij! 

 
Prachtige voorwerpen die het beeld van Allerheiligen en de kerk toonden, werden 
bewonderd en gekoesterd. Ook het album met de oude bidprentjes was voor de 
bewoners een lust voor het oog.  
Een indrukwekkend geheel, zeker een aanrader voor de volgende liefhebber van 
reminiscentie. 
 
A13_Mijnverleden (november 2019) 
De bewoners vonden het heel leuk dat het personeel verkleed was als mijnwerker. 
Een heel leuk thema, zowel voor de mannen als voor de vrouwen.  
Zeer gesloten bewoners hebben we toch kunnen bereiken met dit thema. 
Heel mooie materialen!  
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A13_Mijnverleden (augustus 2019) 
Gaf een duidelijk beeld op het verleden in de mijn, de voorwerpen en boeken werden 
als zeer herkenbaar ervaren; Sommige personen hadden een partner/familielid, die in 
de mijn gewerkt hadden .Ze gaven aan, dat het heel hard en vies werk was! Het was 
fijn om over dit onderwerp gezamenlijk te kunnen praten.  
Mooie herinneringen en levensverhalen kwamen ter sprake. Mooie koffer! 
 
A16_Boerderij_Op het veld (november 2019) 
We hebben het personeel verkleed als boerinnen. Dit sprak de bewoners onmiddellijk 
aan. 
We hebben de spullen ook mooi uitgestald zodat iedereen dit goed kon zien.  
Leuk thema, gaf ons leuke gesprekken. 
 
A29_Souveniers_Buitenland (September 2019) 
Heel prettig om met de bewoners over uitstapjes van vroeger te praten! Ook al reisde 
men destijds niet zoveel als tegenwoordig, de gemaakte reizen en souvenirs werden 
juist dan als kostbaar en luxe ervaren. Ook destijds namen de personen al souvenirs 
mee, waar ze vaak jaren over konden praten en herinneren.  
De collectie kaarten en “hebbedingetjes” maakten het tot een compleet geheel . 
 
A30_Vrije_tijd_Gezin (December 2019) 
Leuke reminiscentie-activiteit. Heel herkenbaar waren de spellen: “Monopoly, dammen 
en mens-erger-je-niet” (jammer dat het spel zelf er niet bij zat, dan hadden we het 
zeker gespeeld).  Dit speelden ze zelfs al in de jaren 30!. 

 
De catalogus gaf veel respons, afbeeldingen werden feilloos herkend door de ouderen.  
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Het Maria-beeldje bracht verhalen over de reis naar Lourdes, waar velen ooit geweest 
waren.  

 
De koorzangbundel werd vrolijk meegezongen en ook het zwemgerief/zomerattributen 
brachten leuke verhalen teweeg. 
De oude Libelle-serie en boekjes van “Ons Volk” doen het altijd goed om oude 
herinneringen op te halen.  
Kortom: een koffer voor elk wat wils. 
 
B05_Paspop_Kind_2 (November 2019) 
Fijn attribuut in combinatie met de kleding van de communie. 
 
B08_Meisjespop (November 2019) 
De bewoners vonden het een mooie pop. Het brengt heel wat herinneringen naar boven 
ivm. de kinderen van hun kinderen. 
 
 

3. Website zelf 
Home: info over de zaak. 
Huren: afgewerkte koffers. 
Kopen: -> voorlopig non-aktief.  
Voelmateriaal: twee personen zijn momenteel bezig. 
Tips: “Algemene tips” en “Boekentips”.   
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) 
 
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  
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4. 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 juli/augustus en 
december verschijnt er geen nieuwsbrief. 
Als u iets heeft om in de nieuwsbrief te plaatsen, stuur dan deze door via mail. Bedankt 
voor de reeds ingezonden teksten. 
 

A. “Va is koning” door Orelia Puthof Borgloon 
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De volgende nieuwsbrief is een “even” nummer Dan mogen de mantelzorgers, 
personen met dementie, … hun bijdragen plaatsen. Stuur ze aub voor 28/01/2020 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.  
 

 
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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