
Beste, 
 
Bij deze deel ik graag met jullie diverse activiteiten naar aanleiding van de werelddag dementie 
volgende woensdag. 
 
Samen op weg met Dementie / ontdek wat kan op maat van. 

Stad Gent lanceert nieuwe campagne “Samen op weg met dementie”. Met deze campagne willen we 
het dementievriendelijk activiteiten aanbod bekend maken. Het doel? Méér leuke en betekenisvolle 
momenten voor mensen met dementie en hun omgeving. 
Wil je het campagnemateriaal ontvangen. Of jouw inclusieve vrijetijdsactiviteit voor mensen met 
dementie in de kalender opnemen? Neem dan contact op via dementievriendelijk@stad.gent.  
 
Brasserie In compagnie 

Uit eten met dementie, in een veilige en aangepaste setting? Dat kan op 19 september in Villa 
Ooievaar, met ondersteuning van LDC De Waterspiegel en WZC De Liberteyt. Er zijn nog enkele 
plaatsjes beschikbaar. Interesse? Neem contact op via jolien.cosaert@stad.gent (tel. 092663050) 

 

Handwerk=Hartenwerk 

Mensen met dementie van WZC Weverbos en kinderen van basisschool Hazenakker gingen aan de 
slag met wol en Vilt, onder kunstige begeleiding van ‘Appelsien en Ananas’. Dit levert mooie dingen 
op maar vooral ook mooie ontmoetingen, kleine gebaren en heel veel warmte. De handen vertellen 
een levensverhaal. Benieuwd naar het resultaat? Van 17 tot 29 september kan je deze mini-expositie 
bezoeken in de bib van Gentbrugge. Met dank aan het Inloophuis Dementie en Brede School. 

 

De meerwaarde van een multidisciplinaire benadering bij dementie: opnieuw door de bomen het 
bos leren zien 

Mantelzorgers, familieleden en professionelen uit de regio zijn op 27 september van harte welkom 
op dit event. Deze actie is een samenwerking van Alzheimer Liga Vlaanderen samen met AZ Maria 
Middelares. 

Meer info vind je hier. 

 

Meer activiteiten kan je vinden via de databank “Uit in Gent”. Zeker checken! 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jakob Decavel 

Teamcoach Mantelzorg en Dementie 

Dienst Regie Gezondheid en Zorg| Stad Gent 

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13, 9000 Gent 

Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 
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