Het project DEMENTALENT, hoe staat het ermee in Soest?
Jos van Engelen, ambassadeur van DemenTalent, vertelt ...
(Christa Nieuwenhuis, projectleider DemenTalent noteert...)
Jos: “Ik ben 81 en er gaat een wereld voor me open: sinds
mei van dit jaar trek ik samen op met Christa Nieuwenhuis
om het Dementalent project onder de aandacht te
brengen. Ik heb al op diverse bijeenkomsten mogen
spreken over hoe belangrijk het is om actief te blijven als
dementie je overkomt. Ik heb eigenlijk een hekel aan het
woord dementie, want al gauw beoordelen mensen je en
zien ze je niet meer voor vol aan. Dat is ook wat ik vertel
op de bijeenkomsten, van de ene dag op de andere dag lijk
je dan niet meer mee te tellen. En dat maakt me boos.
Want ik kan nog een heleboel en die mogelijkheden wil ik
benutten.”
“Dementalent past bij mij want ik kan nu als voorlichter
mijn verhaal vertellen en hoop daarmee lotgenoten aan te
spreken: ‘Blijf niet in een hoek zitten, hang niet achter de
t.v. maar zoek uitdagingen, die grijze cellen moeten in
actie komen.’ Ook wil ik de partners hierbij betrekken
want leven naast iemand met dementie vraagt ook iets
van de partners. Voor mijn vrouw Henny is er ook heel wat
veranderd de afgelopen jaren. Maar doordat ik nu als
vrijwilliger binnen het Dementalent project voorlichting
geef is het thuis ook gemakkelijker geworden om hierover
samen te praten.”
“In mijn vroegere werk bij V&D was ik bezig met producten, nieuwe dingen op de markt brengen,
prijzen en dergelijke. Ik werkte prestatiegericht. Dat is nu anders in mijn werk voor Dementalent en de
King Arthur Groep: ik bouw nu aan mezelf, het geeft me zin en (zelf)waardering om nog dingen te
kunnen blijven doen die van nut zijn.”
Christa vervolgt: “Ook op Wereld Alzheimer dag (21 september a.s.) zijn we present tijdens een lokale
activiteit, er staan de komende tijd diverse interviews op de rol en op zondagmiddag 6 november a.s.
organiseren we een boekbespreking bij de Soester boekhandel v.d. Ven. Dan zal Jos ook spreken maar
ook komen enkele boekschrijvers aan het woord die het boek ”ïk heb dementie” hebben geschreven.
En we staan in contact met Ria Bremer, zij hoopt die middag te presenteren.”
In een volgende nieuwsbrief hierover meer.
Hartelijke groeten uit Soest,
Jos van Engelen en Christa Nieuwenhuis.
dementalent@kingarthurgroep.nl

