WAT IS DWAALLICHT?
Dementie komt niet alleen. Personen met dementie
hebben vele vragen en kampen dikwijls met verwarring, onrust, moeheid en onmacht. Maar dit geldt
evenzeer voor hun omgeving, zoals familie en mantelzorgers.
Om al deze mensen te ondersteunen, slaan een aantal
voorzieningen en organisaties uit de regio de handen
in elkaar. We brengen personen met dementie en hun
omgeving om de drie maanden samen in een ‘praatcafé
dementie’.
Dwaallicht wil dementie bespreekbaar maken om zo de
zorgen van alle betrokkenen lichter te maken en licht
te brengen voor hen die dolen: de persoon met
dementie zelf, maar ook familieleden en mantelzorgers in hun zoektocht naar antwoorden. Ten slotte willen
we hen wegwijs maken in het doolhof van voorzieningen.
Telkens wordt een deskundige en een mantelzorger
geïnterviewd over een bepaald aspect van dementie.
Uiteraard kunnen vragen gesteld worden, maar
gewoon luisteren kan net zo goed. Bovendien is
Dwaallicht niet enkel een plaats waar je deskundige
info krijgt: het praatcafé is vooral een plaats waar
mensen die te maken hebben met dementie elkaar
kunnen ontmoeten op een informele manier en in een
ontspannen sfeer.
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• OCMW Zoersel

PROGRAMMA PRAATCAFE
Driemaandelijks praatcafé over dementie

WAAR EN WANNEER
Cafetaria woonzorgcentrum ter Bleeke
Blijkerijstraat 71, 2390 Malle
19.30u onthaal I 20.00u start I 22.00u einde
Alle praatcafés zijn gratis, vooraf inschrijven is niet nodig.

Met steun van
• Alzheimer Liga Vlaanderen: www.alzheimerliga.be of

15/03/2018
Thema: “De beklimming van de berg Alzheimer”:
film & gesprek over jongdementie
Spreker: Jurn Verschraegen (Directeur
expertisecentrum Dementie Vlaanderen)

14/06/2018
Thema: Communicatietips voor de omgang met
mensen met dementie
Sprekers: Reintje Peeters (Educatief medewerker S-Plus
provincie Antwerpen) en een mantelzorger

20/09/2018
Thema: “Wanneer naar het woonzorgcentrum?”
Sprekers: Jules Van der Flaas (Directeur
woonzorgcentra De Bijster & Sint-Vincentius) en een
mantelzorger

13/12/2018
Thema: De mogelijke rol van de huisarts
Sprekers: Jan De Lepeleire (Prof. Dr.) en een
mantelzorger

014 43 50 60
• De VoorZorg: www.devoorzorg.be
• Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion:

www.dementie.be/orionenpgn of 03 247 03 85
• SEL Amberes: www.selamberes.be
• Woonzorgcentrum De Buurt: www.wzcdebuurt.be of

03 310 09 00
• Woonzorgcentrum Sint-Maria: www.brecht.be/over-brecht

/diensten/ocmw-diensten/woonzorgcentrum-sint-maria
of 03 330 11 40
• Woonzorgcentrum ter Bleeke: www.sociaalhuismalle.be/wzc
of 03 312 23 31
• Woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen:
www.dedennen.be of 03 380 15 30
• ZNA Joostens: www.zna.be/nl/zna-joostens of 03 384 56 11
• Zorgproject dementie AZ Sint Jozef:
www.azsintjozef-malle.be of 03 380 24 20

