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vergeet-me-niet

Wat is een praatcafé?
Wat kan je verwachten?
Met het Praatcafé dementie
willen we dementie bespreekbaar maken en
informatie over het thema
delen. Een gastspreker
leidt een thema in. Daarna
is er ook tijd om persoonlijke ervaringen uit te
wisselen. De sfeer moedigt
deelnemers aan om te
vertellen over de dingen die
hen bezighouden. Maar je kan
ook gewoon komen luisteren. Het
einddoel is dat mensen beter leren
omgaan met dementie.
We nodigen steeds professionele medewerkers van verschillende
organisaties uit waarmee je in gesprek kan gaan. Het praatcafé
dementie gaat door in LDC De Schijf, Lijsterstraat 2,
2800 Mechelen.

maandag 17 februari 2020 • van 19.30 tot 21.30u
“Voor ik het Vergeet”
Wannes Deleu woonde een maand lang in woonzorgcentrum Den
Olm bij zijn grootmoe. Hij deelt met ons zijn ervaringen en geeft
uitleg bij de tien sleutels rond de leefwereld van mensen met
dementie. Welkom vanaf 19u.

maandag 25 mei 2020 • van 19.30 tot 21.30u
Emoties, belevingen en veranderde relaties
Bij een confrontatie in onze omgeving met dementie, komt er heel
wat op ons af. Boosheid, verdriet, negeren, twijfel, onrust en vooral
veel vragen. Sara Mahieu, psycholoog WZC Den Olm vertelt hoe
we hiermee kunnen omgaan. Welkom vanaf 19u.

maandag 28 september 2020 • van 10 tot 16u
Dementie XL dag
Een volledige dag in het teken van dementie. Met informatie, kunst
en dementie, nieuwe invalshoeken, lotgenotencontact in het inloophuis ’t moNUment. Doorlopend te bezoeken, meer info volgt nog.

maandag 28 september 2020 • van 19.30 tot 21.30u
Een diagnose dementie… en dan?
Dr. Van Esbroeck en Dr. Van Dessel geven antwoorden op de
vragen rond diagnostiek en het verandertraject van het
dementiebeleid binnen het AZ Sint Maarten. Welkom vanaf 19u.

maandag 23 november 2020 • van 19.30 tot 21.30u
Dementie - Dementievriendelijk - Dementie en Leven
Jurn Verschraegen (expertisecentrum dementie Vlaanderen) en
Herman Wauters (expert RECD Orion ism PGN) lichten deze termen toe in een boeiend interview. Waar kunnen we terecht? Wat
brengt de toekomst ons? Wat is dementievriendelijk? Hoe leren
we hiermee leven? Welkom vanaf 19u.

Inloophuis dementie Mechelen
Hilde De Weerdt
Lokaal dienstencentrum De Schijf
Lijsterstraat 2, 2800 Mechelen
0477 96 99 37, dementie@mechelen.be
www.mechelen.be/tmonument

Openingsuren
• maandag: 9 - 12u en 13.30 - 16.30u
• woensdag: 9 - 12u en 13.30 - 16.30u
• vrijdag: 9 - 12.30u
• wegwijsgesprekken best op afspraak
(maandag, woensdag of vrijdag)

‘t moNUment is dé uitvalsbasis om activiteiten op te zetten
waardoor de persoon met dementie én zijn mantelzorger(s)
langer samen actief kunnen blijven deelnemen aan tal van
activiteiten en het lokale maatschappelijke leven.

VU: Christophe Cools, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

