Dementie heeft grote gevolgen voor mensen met dementie en hun naasten.
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen door gebrek aan zelfvertrouwen stoppen
met activiteiten en nauwelijks nog de deur uit komen. Om een goede
levenskwaliteit te behouden en te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken
is tijdige informatie en ondersteuning van groot belang. Bijvoorbeeld in de vorm
van nieuwe activiteiten en begeleidingsvormen.

“Tijdens het tuinieren komen je gedachten even tot
stilstand en dat is erg prettig”
“Ik wil een stimulans zijn voor veel anderen.
Stilzitten is achteruitgang”

“Ik voel me weer nuttig. Ik tel weer mee”

Uitspraken van deelnemers
aan DemenTalent

DemenTalent – talentvolle vrijwilliger met dementie
Het project DemenTalent is een nieuwe vorm van begeleiden. Ontmoetingscentrum
De Vijver is deelnemer aan dit project, dat onderdeel is van het onderzoek van het
VU medisch centrum in Amsterdam.
Het ondersteunt mensen met dementie om als vrijwilliger actief deel te nemen
aan zinvolle activiteiten in de samenleving, op basis van hun interesses, talenten
en vaardigheden.

www.iszdebrug.nl

DemenTalent – voor mensen met dementie
Op het moment dat de diagnose dementie wordt vastgesteld gebeurt het vaak
dat mensen het vertrouwen in zichzelf verliezen. Met alle gevolgen van dien,
zoals niet meer de deur uit komen en het verliezen van sociale contacten en
plezier in het leven. DemenTalent wil ondersteuning bieden om dit te voorkomen.
Actief deel blijven nemen aan de samenleving levert een grote bijdrage aan de
kwaliteit van leven. Dit ervaren de mensen die deelnemen aan DemenTalent.
Zij zetten zich als vrijwilliger in bij diverse projecten, afgestemd op hun talenten
en interesses.
Meer informatie
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u zich afvraagt of dit iets is voor u of uw
naaste. Dat u vragen heeft over de mogelijkheden en hoe u wordt begeleid.
Graag vertellen wij u meer in een persoonlijk gesprek.

DemenTalent – voor uw organisatie

Veel organisaties zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich in willen zetten
voor hun organisatie of een bijdrage kunnen leveren aan een (tijdelijk) project.
Inmiddels zijn er al veel mooie voorbeelden van organisaties die via DemenTalent
vrijwilligers de kans geven om hun talenten te benutten en een mooie bijdrage te
leveren aan de organisatie en de samenleving.

Meer informatie
Wilt u meer weten over DemenTalent? Hoe het werkt en welke mogelijkheden er
zijn voor uw organisatie? Wij maken graag een afspraak om met u van gedachten
te wisselen, nadere uitleg te geven en mooie voorbeelden te delen.
Contact
Ontmoetingscentrum De Vijver
Vijverlaan 10, 3971 HK, Driebergen
telefoon: (0343) 555401
e-mail: OCdevijver@iszdebrug.nl
Meer informatie over DemenTalent: www.iszdebrug.nl/dementalent
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