ZorgSaam Coensdike in Aardenburg
Ontmoetingscentrum

Het onderdeel ‘Ontmoetingscentrum’ van Coensdike
is bestemd voor cliënten met een lichte tot matige
vorm van dementie. Zij kunnen elkaar en buurtgenoten
ontmoeten, waarbij gezelligheid voorop staat. Een
belangrijke meerwaarde van het Ontmoetingscentrum is de
ondersteuning en begeleiding van de mantelzorgers.

Ontmoetingscentra 3.0
>>> DemenTalent

Het project ‘Ontmoetingscentra
3.0’ onderzoekt de toegevoegde
waarde, effectiviteit en kosten van
de inzet van drie nieuwe vormen
van begeleiding bij dementie aan
bestaande ontmoetingscentra. Dit
is voor mensen met dementie én
hun mantelzorgers.

Bij DemenTalent worden mensen
met dementie als vrijwilliger
maatschappelijk actief in de
samenleving, gebaseerd op hun
interesses en vaardigheden.
Uw wensen en vragen staan
centraal. Van daaruit wordt
gezocht naar een vrijwilligersfunctie
die bij u past. U blijft actief,
nuttig en houdt sociaal contact.
Bovendien kan het actief bezig zijn
het dementeringsproces vertragen.

De drie nieuwe vormen:

>>> DemenTalent;

>>> Dementelcoach;
>>> STAR-educatie.
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>>>
Laagdrempelig

Wij beseffen dat de drempel om als vrijwilliger actief te worden, hoog kan zijn.
Wellicht bent u onzeker of u bepaalde dingen nog wel kunt. Dat is heel normaal en
dit komen we bij bijna alle betrokken vrijwilligers tegen.
Onze ervaring leert, dat men na het overwinnen van die drempel erg veel waarde
hecht aan het weer bezig zijn. Ook het contact met andere mensen wordt als
belangrijke meerwaarde veel genoemd.

>>>
Waar kunt u aan denken?

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn vrijwilligers met dementie aan het werk.
Dit kan individueel zijn maar ook in groepsverband.
Voorbeelden hiervan zijn:
• Groenonderhoud in de buitenlucht;
• Bij peuterspeelzalen of
voetbalverenigingen;
• In een winkel;
• In het onderwijs;
• In een museum.
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Heeft u (beginnende) dementie en ziet u nog voldoende mogelijkheden?
Wilt u bezig zijn met iets wat u écht leuk vindt om te doen?
Wilt u zich op een laagdrempelige manier inzetten bij u in de buurt?
Als vrijwilliger aan de slag!

>>>
Wilt u meer informatie?
Neem contact op Karien de Vriese, leidinggevende ZWO van Coensdike,
via tel: 0117-495390 of via kariend@zzv.nl.

