Kansen en participatie
in een sfeer van wederzijds respect

Wie kan de koffer ontlenen ?
Iedere geïnteresseerde kan de dementievriendkoffer voor een periode van
drie weken ontlenen. Hij is vooral gericht naar


Inwoners van Groot-Halle.



Mantelzorgers



Personen die in hun omgeving te

mama, je zegt dat
oma niets meer weet…
maar over jouw
geboorte weet zij
nog alles
en jij niks.

maken krijgen met iemand met
dementie


Studenten zorg of verpleging

Het ontlenen van de koffer is gratis.
Verlies of beschadiging van de inhoud
dient vergoed te worden.
Waar kunt u hiervoor terecht ?
De koffer kan afgehaald worden in:

DATUM BROCHURE : 1/07/2015

Omgaan

Dienstencentrum De Pasja
August Demaeghtlaan 28 te Halle.
U kunt er terecht op weekdagen van
10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 18.00.
Informatie en reserveringen via het
telefoonnummer 02/363.85.45

met

OCMW Halle
A. Demaeghtlaan 30
1500

Halle

Telefoon: (02) 361 16 16
Fax: (02) 361 23 60
E-mail:info@ocmwhalle.be

dementie
De dementievriendkoffer

Verantwoordelijke uitgever:
Marie-Rose Harnie - Voorzitter

“Ook mensen met dementie hebben
emoties, voorkeuren en wensen.”
Over dementie is heel wat informatie te

De dementievriendkoffer is handig bij:


thema “dementie”

vinden, maar toch blijven zij die er mee
geconfronteerd worden vaak met heel



De clichés als “zij weten van niets” of “zij



met dementie

de getroffen persoon en zijn omgeving.


instrument ontwikkeld dat concrete hulp
kan bieden voor zij die te maken krijgen
met dementie en gepaste ondersteuning

Het juiste gedrag leren ontwikkelen voor het omgaan met mensen

zijn ontgeest” zijn zwaar om dragen voor
Het OCMW van Halle heeft een handig

Het ziektebeeld onder de aandacht brengen en leren herkennen

wat vragen, onduidelijkheden en frustraties zitten.

Het bespreekbaar maken van het

Het leren begrijpen van dementie

Wat zit er in de koffer?
De koffer bevat getuigenissen, poëzie,
omgangstips, flyers, …


Gezelschapsspel “Bovenkamer”



CD/boek “Hersenschimmen”



Beeldboek “Dingske” met handleiding



DVD “Pluk de dag”



Cd’s: “Je liefde nog” Fotonkoor,
“Terug naar eenvoud” Raf de

en dit voor elke leeftijdscategorie


Het vinden van nieuwe mogelijk-

zoeken.

heden in het communiceren met

“De dementievriendkoffer” zit boordevol

mensen met dementie

Bruyn, “Dansen in de regen” Harry
Van Den Bergh


Waaier “dementiewijzer



Brochures: dementie, sociale kaart
en informatie over de koffer

informatie en hulpmiddelen om u te leren
omgaan met deze nieuwe situatie en een



Boeken: “Dementie, u staat er niet
alleen voor”, “Annie”, “Een groot-

gepaste houding aan te nemen.

ouder met dementie hebben”,
“Vragen en antwoorden over dementie”, “In kleur verteld”, “de
weg kwijt”.


Flyers van ontmoetingsgroepen,
familie-avonden, praatcafés, …



Het gastenboek



Map: “gedachten en gedichten”

