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Uitgaan van de ‘talentvolle’ vrijwilliger
met geheugenproblematiek en dementie
DemenTalent
Bij DemenTalent word er gekeken naar de mogelijkheden en talenten van mensen met
geheugenproblematiek en dementie.
Elk persoon is anders en heeft zijn of haar eigen voorkeuren en wensen. Daarom gaat men bij
DemenTalent uit van de interesses en talenten van de deelnemers. Samen gaat men op zoek naar
een vrijwilligersfunctie op maat waarbij de nadruk ligt op wat men wil en kan. Op deze manier
blijft men met vrijwillige inzet zo lang mogelijk deelnemen aan het gewone leven in Etten-Leur.
Op 24 plekken in het land draaien DemenTalent-projecten, zo ook in de gemeente Oss waar
sociaal wijkwerker Linda Deckers tijdens een werkbezoek geïnspireerd raakte:
“Vooral omdat ik van dichtbij de gevolgen van dementie mee maak en mezelf bedacht; er is nog
zoveel mogelijk bij beginnende dementie als je niet uitgaat van de ziekte maar van de mens.
Als sociaal wijkwerker wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan de dementie vriendelijke
gemeente Etten-leur.”
Voor de gemeente Etten-Leur is DemenTalent nieuw en innovatief. Hiermee wil men een nieuw
structureel activiteitenaanbod op maat ontwikkelen voor mensen met beginnende geheugenproblematiek en dementie dat aansluit bij hun ervaring, kwaliteiten en belangstelling.
Surplus Welzijn is als initiatiefnemer met ondersteuning van de gemeente, gestart met het
opzetten van een DemenTalent project in Etten-Leur. Dit doen wij in samenwerking met Avoord
Zorg&Wonen en DAZ (Dirkse Anders Zorgen).
Om DemenTalent te realiseren zijn er behalve deelnemers
met geheugenproblematiek en dementie, vrijwilligers nodig
en ook plekken waar de deelnemers hun vrijwilligerswerk
kunnen doen. Dit vraagt samenwerking van veel partijen in de
gemeente Etten-Leur.
In december vindt voor genodigden de eerste ‘denktank’
bijeenkomst plaats om een plan van aanpak te vormen.
Wilt u meer weten over DemenTalent? Of bent u enthousiast
geworden door dit project en wilt u graag hierover van
gedachte wisselen? Neem contact op via 06 - 42 15 71 78 of
linda.deckers@surpluswelzijn.nl

Meer informatie: www.dementalent.nl

