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Hulpmiddelen voor personen met dementie  

 

Nieuwsbrief 03/2020 (5/03/2020) 
 

1. dementie@home 
a. Algemeen 
Dit is de 3de nieuwsbrief van 2020. 
 
 

b. Nieuws over “dementie@home” 
Het algemeen reglement zal aangepast worden. Vanaf 15 maart ek. komt dit op de 
website. Ook de linken bij de afsprakennota’s worden aangepast. 
 
- Huur dag en per week worden vervangen door een afgesproken periode. 
- Na deze periode nog verlengen? Dit kan, als deze niet gereserveerd is en mits een 

effectieve betaling van huur, afhankelijk van de waarde van betreffende koffer.  
 

- Sommige koffers kunnen max. 1 week (maandag tem vrijdag) uitgeleend worden en 
worden niet verlengd ook al is er geen volgende reservatie. Deze koffers kunnen in 
een bepaalde periode zeer veel gevraagd worden. Het gaat om de volgende thema’s: 
Carnaval, Pasen, 1ste kommunie, Plechtige kommunie, Sint & Piet, … 
 

- De koffers worden allen gemaakt in een propere, rookvrije omgeving. Als 
“dementie@home” een geleende koffer terugkrijgt en merkt één of andere 
abnormale geur op (oa. rookgeur), dan wordt er onmiddellijk een onkostennota 
opgemaakt van 100€. Deze koffer kan minstens 14 dagen (of langer) niet meer 
uitgeleend worden. De inhoud moet volledig verlucht worden; wat wasbaar is, gaat 
in de wasmachine of wordt grotendeels met de hand gewassen; de rest wordt zoveel 
mogelijk afgewassen en met dettol behandeld. Papier is zeer moeilijk van deze 
geuren te ontdoen. Mogelijk zal deze vervangen moeten worden. Alle plastieken 
zakjes worden zowel binnen- als buitenkant ontsmet. Ook bubbelplastiek en andere 
verpakking.  Men kan begrijpen dat zo’n koffer minimum een halve dag werk is 
buiten de gewone controle. De volgende huurder mag zo’n koffer niet ontvangen. 
Dit zou voor “dementie@home” zeker geen goede reclame zijn.  
 

- Men kan max. 2 themakoffers tegelijk lenen. Dit omdat anders de spullen door elkaar 
komen wat voor “dementie@home” weer veel werk meebrengt om alles in de juiste 
koffers terug te plaatsen. 

 
  



 

2 
 

Nieuwe koffers: 
Geen nieuwe koffers kunnen afwerken wegens pech met teruggave van enkele koffers. 
Ook vele nieuwe spullen mogen ontvangen. De helft is proper gemaakt en liggen klaar 
om foto’s te maken. 

 
 
We zijn wel bezig met brainstormen van: 
A42_Grote poets of poetsproducten 
A43_Zilver- & koperpoets – doe-koffer 
 
Willen jullie een koffer lenen in een bepaalde periode, reserveer dan tijdig. Dit kan men 
zelf doen via een formulier bij de koffers zelf.  
 

Actie februari 2020 
Bon voor lenen van gratis themakoffer naar keuze voor max. 1 maand inclusief brengen 
en halen binnen een straal van 50km enkel. Actie van 15/02/2020 tot 15/03/2020. 
 
Bon geldig van 15-02-2020 tot 31/05/2020 
 
Interesse? Stuur dan deze bon voor 15/03/2020 naar info@dementieathome.be  
met de volgende gegevens: 
Naam van mantelzorger/voorziening:………………………………………………………. 
Adres:…………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en gemeente:………………………………………………………………………….. 
Mailadres: ………………………………………………………………………………………………. 
Koffer die u wil huren en periode: …………………….………………………………………. 
 

De briefjes worden in een pot geplaatst en een onschuldige hand (buurkindje) zal er 1 
bon uithalen. Vermoedelijk 15 of 16 maart ek.  
Deze actie is nog lopende. 
Er is één briefje binnengebracht. 
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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. 
“dementie@home” zal vermoedelijk in de loop van 2020 een “feitelijke vereniging of 
VZW” worden. Meer info volgt nog.  
Alle beetjes helpen, dus giften, tips, … zijn altijd welkom. Men kan storten via de 
onderstaande link: 
https://www.dementieathome.be/gift/2-dementiehome/ 

 

2. Koffermomentjes 
Hier komen alle notities van de uitgeleende koffers, geschreven door de leners zelf. Dit 
worden letterlijk overgenomen. 
 
A02_Hoeden_1 (februari 2020) 
A09_Hoeden_2 (februari 2020) 
Wij hadden deze maand de 2 koffers van hoeden in onze WZC. Bewoners vonden het 
leuk om de hoeden te passen, herinneringen op te halen over hoedjes voor trouw, 
begrafenis… Vrouwen moesten vroeger een hoedje dragen in de kerk, mannen mochten 
die niet. Bij de bouwvakkershelm had de ploegbaas de witte op en de gasten de gele 
helm. 
 
A17_Boerderij_In de keuken (januari2020)  
Mooie koffer(s)! 
Belevenisvolle momenten tijdens reminiscentie. De dames zagen veel herkenning in de 
keukenbenodigheden en hadden er ook zelf mee gewerkt in het verleden. 
Er waren zelfs bewoners die het keukenservies nog in hun bezit hadden in het ouderlijk 
huis. Fijne herinneringen opgehaald in een huiselijke boerderij-sfeer. Heel netjes 
verzorgd allemaal! 
 
A17_Boerderij_Woonkamer (januari 2020)  
Mooie koffer! 
Sprak heel goed aan op de beleving en herinneringen van de zorgvragers. Sommige 
bewoners hadden ook daadwerkelijk hun jeugd doorgebracht op de boerderij dus voor 
hen waren de spulletjes heel herkenbaar. 
De mensen uit de boerderij waren destijds best trots op hun kostbaarheden uit de 
“voorkamer” zoals de huishamer werd genoemd. Brocante tafelkleedjes waren erg in 
trek bij de vrouwelijke bewoners. Ook de oude prenten/foto’s/boekjes uit grootmoeders 
tijd gaf veel reden tot dierbare gesprekken. 
Er waren enkele bewoners die het servies “boerenstijl” van de 4 jaargetijden nog steeds 
in hun bezit hadden in het ouderlijk huis. Er werd niet van gegeten, maar  het pronkte 
aan de muur als decoratie. Het blauwe servies werd dan ook heel mooi en kostbaar 
bevonden.  

https://www.dementieathome.be/gift/2-dementiehome/
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A40_Carnaval (17-02-2020 tot 21-02-2020) 
Een mooie en kleurrijke verzameling van allerlei carnavalsattributen. Het bracht veel 
gezelligheid onder de mensen, daarbij vergezeld van “oude” carnavalsmuziekskes en de 
“polonaise” kon beginnen. 
Sommige mensen konden de verleiding niet weerstaan de kostuums aan te trekken. Het 
werd een fraai, uitgedost geheel. 
Een schitterende “belevenis” 
 
A40_Carnaval (24/02/2020 tot 28/02/2020) 
Zonder woorden. 
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A41_Bruiloft jaren 70 (februari 2020) 
Herkenbare trouwcadeau’s. 

   
 
Het boekje “De regels van een goed huwelijk” werden in de groep besproken. 
Ze wilden alles bekijken qua bruidskledij. 
Herinneringen kwamen spontaan naar boven. 
 
B 02_Paspop_dame_1 (februari 2020) 
B 03_Paspop_dame_2 (februari 2020) 
B 04_Paspop_dame_3 (februari 2020) 
De bewoners vonden de kledij erg mooi gepresenteerd op de paspop. 
Tip: we wisten niet dat de broek er ook op gepresenteerd kon worden. 

 
 
B10_Bruiloft jaren 70_Album (februari 2020) 
Het foto-album is erg mooi gepresenteerd. 
Mooie foto’s. Herkenbare menu’s. 
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3. Website zelf 
Home: info over de zaak. 
Huren: afgewerkte koffers. 
Kopen: -> voorlopig non-actief.  
Voelmateriaal: twee personen zijn momenteel 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? 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 
 
 

4. Weetjes 
Het kan gebeuren dat de hieronder gegeven “Weetjes” al 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. “Dag van de zorg “De Zonnewende”– 15 maart 2020” 
De Zonnewende van 10u00 tot 17u00 

Karel van Manderstraat 68 

8760  Meulebeke 

https://www.facebook.com/290820915022625/photos/gm.629533201149465/624479104

990136/?type=3 

 

   
Ik ben Rita Carpentier en doe al 12 jaar vrijwilligerswerk en vooral in het dagverblijf Dima. 

Dit op dinsdag en donderdagnamiddag. De directie besloot om op de “Dag van de zorg” de 

buitenwereld de kans te geven om op bezoek te komen in ons nieuwe huis “De 

Zonnewende”. Het wordt dus een mooie, heerlijke dag met heel veel mensen rondom onze 

https://www.facebook.com/290820915022625/photos/gm.629533201149465/624479104990136/?type=3
https://www.facebook.com/290820915022625/photos/gm.629533201149465/624479104990136/?type=3
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bewoners! Ikzelf kijk er enorm naar uit, want op 15 maart sta ik ter beschikking in het 

Dagverblijf Dima van 10 tot 15u. En van 15 tot 18u aan de vrijwilligersstand in de cafetaria. 

Kom gerust langs, want iedereen is er welkom en vraag gerust waar je mij kan vinden 

mocht je mij niet direct zien. Van harte welkom aan iedereen  

Rita 

 

B. “Dag van de zorg – 15 maart 2020” 
“dementie@home” kan bvb. op een opendeur een koffer ter beschikking stellen naar keuze. 

dementie@home zal deze brengen en opstellen in de daarvoor voorziene ruimte. Interesse? 

Neem gerust contact op! 

 

De volgende nieuwsbrief is een “even” nummer Dan mogen de (ex)mantelzorgers én 
personen met dementie hun bijdragen plaatsen. Stuur ze aub voor 31/03/2020 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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