Praatcafé dementie 2022

Praatcafé dementie Maaseik
Je partner, familielid of vriend heeft dementie. Er komen veel vragen op je af. Je zoekt steun en contact met mensen die
hetzelfde ervaren.
Je bent welkom in ons praatcafé dementie. Hier krijg je informatie over verschillende aspecten van dementie. In een huiselijke
sfeer, bij een kop koffie, kan je met anderen ervaringen uitwisselen. Maar gewoon luisteren kan ook. Niets moet.

Praatcafé dementie
‘Op bezoek bij…zinvolle activiteiten voor personen met dementie
 Donderdag 16 juni 2022 – 19uur
 Woonzorgcentrum de Maaspoorte
De tijd zinvol besteden als je dementie hebt, hoe doe je dat?
Wat betekent zinvol contact hebben met je naaste met dementie bv. tijdens je bezoek aan het woonzorgcentrum of gewoon
thuis?
Welke invloed heeft jouw stemming en insteek op de kwaliteit van je contact?
Hoe kan je naaste met dementie zich meer ‘mens van betekenis’ voelen door de juiste activiteiten te doen?
Vraagt u zich bovenstaande ook wel eens af? Spoken deze vragen soms ook door uw hoofd? Dan is dit praatcafé
misschien iets voor u!
Want zinvol de dag doorbrengen is belangrijk voor ieder van ons!
Voor dit praatcafé hebben we Katrien Moors uitgenodigd van het Expertise Centrum Dementie, ECD ‘Contact’ te
Hasselt. Zij zal, samen met u, op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen.
Inschrijven
Stad en OCMW Maaseik bieden het praatcafé gratis aan. U kan zich inschrijven bij het klantencontactcentrum van
de stad Maaseik op het nummer 089/560 560, of via mail: dienstverlening@maaseik.be. Geef zeker door met hoeveel
personen u komt.

Het praatcafé dementie vindt plaats in het cafetaria van het woonzorgcentrum de Maaspoorte, Sionsstraat 21 te
Maaseik. Parking is voorzien voor het woonzorgcentrum
Start en duur
We starten stipt om 19 uur.
De uiteenzetting van Katrien duurt ongeveer één uur. Natuurlijk nemen we ook tijd voor uw verhaal en uw vragen.
Wij bieden u graag een warme kop koffie en een koekje aan.
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