Een samenwerking van

In ’t moNUment kunnen personen met dementie
én hun mantelzorgers, alsook professionele hulpverleners terecht voor:
Informatie en consult rond lokale zorgaanbod,
ondersteuningsinitiatieven en participatie- en
ontmoetingsmogelijkheden rond dementie in
Mechelen.
Deelnemen aan een aanbod van sociale,
sportieve en culturele activiteiten.
Wegwijsgesprekken op afspraak (maandag,
woensdag of vrijdag) en inschrijven voor activiteiten: dementie@mechelen.be of 0477 96 99 37.
Het documentatiecentrum is geopend op:
 maandag en woensdag

van 9u tot 12u en 13.30u tot 16.30u
 vrijdag

van 9u tot 12.30u

Contact
Pascale Diddens

‘t moNUment is dé uitvalsbasis om activiteiten
op te zetten waardoor de persoon met dementie
én zijn mantelzorger(s) samen actief kunnen
deelnemen aan het gemeenschapsleven in Mechelen.’ zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter
van het Sociaal Huis Mechelen.

Wijk– en lokaal dienstencentrum De Schijf
Lijsterstraat 2
2800 Mechelen
T 0477 96 99 37
E dementie@mechelen.be
W www.sociaalhuismechelen.be

Een ontmoetingsplaats
voor personen met
dementie èn hun
mantelzorgers.

Visie en missie van ’t moNUment
We zorgen voor een betere afstemming
tussen de behoeften en wensen van de
persoon met dementie, de mantelzorger(s)
en de professionele hulpverlener(s).

Personen met dementie kunnen samen met
hun mantelzorgers langer op een genormaliseerde wijze blijven deelnemen aan tal van
stedelijke activiteiten en het lokale maatschappelijke leven.

We creëren een gezamenlijk lokaal draagvlak en
samenwerkingsnetwerk met vertegenwoordigingen uit hulpverleningsorganisaties, dienstensector, socio-culturele sector, … en vooral ook
informele zorgverleners (mantelzorgverenigingen)
en ervaringsdeskundigen.
Via dit lokaal netwerk zorgen we samen voor
meer aangepaste initiatieven en activiteiten voor
personen met dementie èn hun mantelzorger(s).
We leren van andere gemeenten en testen de
goede voorbeelden uit binnen een centrale dementievriendelijke ontmoetingsplaats in Mechelen.

Personen met dementie en hun mantelzorgers vinden gemakkelijk de weg naar
dementievriendelijke ondersteunings- en
ontspanningsinitiatieven.
We centraliseren het lokale dementievriendelijke aanbod in één ankerpunt.
We voorzien in een eenvoudige, makkelijk hanteerbare wegwijzer binnen het dementievriendelijke landschap van Mechelen.
We digitaliseren alle informatie rond dementievriendelijk Mechelen op een centrale webstek
van de stad en Sociaal Huis Mechelen.
We werken aan een continue bekendmaking
van de werking van ’t moNUment via lokale
media en door regelmatige deelname aan beurzen, studiedagen, festiviteiten in de stad, …

Stap voor stap stemmen we een aantal activiteiten
binnen het socio-culturele aanbod van de stad af
op personen met dementie en hun mantelzorgers:
bv. dementievriendelijk zwembad, museumbezoek,
ambachtenwandeling, dementievriendelijke
handelaars, …
We bieden activiteiten aan die de draagkracht van
de mantelzorgers versterken: vorming, informatiesessies, lotgenotencontact, ontspanningsactiviteiten samen met de persoon met dementie.
Het reguliere activiteitenaanbod in het lokaal dienstencentrum maken we eveneens toegankelijk voor
personen met beginnende dementie.
We blijven alert voor de afstemming van het aanbod op input en suggesties van personen met
beginnende dementie en hun mantelzorgers en
door regelmatige behoeftebevraging.

