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Praatcafés dementie

Het Labyrint in tijden van Corona

2020 begon veelbelovend voor het Labyrint. Met een nieuwe formule en veel goede moed hadden

we in februari ons eerste ‘on-tour’ praatcafé. Het café met als thema ‘Dementie, onze zorg’ was een

succes en we hadden zin in meer. Maar Corona strooide roet in het eten. 

Eerst hoopten we, zoals iedereen, dat de maatregelen van korte duur zouden zijn. We annuleerden

eerst het café van april en later ook dat van juni. Maar ondertussen is het duidelijk dat het virus

ons nog een tijdje in zijn greep zal houden. En omdat de formule van een praatcafé niet samen

gaat met social distancing-regels zijn we, tot onze grote spijt, genoodzaakt om alle geplande

bijeenkomsten van 2020 te schrappen.   

We willen echter niet bij de pakken blijven zitten. Het lotgenotencontact en het samenzijn kunnen

we nu misschien niet organiseren maar het informatieve gedeelte en het luisterend oor kunnen we

vanop afstand wel aanbieden. We beseffen zeer goed dat mantelzorgers nu, meer dan ooit, hulp

kunnen gebruiken. Daarom hebben we met de werkgroep besloten om in onze pen te kruipen. 

De informatie, tips en verhalen die anders op de praatcafé aan bod zouden komen zullen we

bundelen in de nieuwsbrief en deze zult u iedere maand digitaal ontvangen. 

Zijn er zaken die, in deze corona-tijden, moeilijker lukken dan anders of heeft u vragen rond een

bepaald thema dat we in onze nieuwsbrieven kunnen verwerken dan mag u deze altijd doormailen

naar dementiecafehetlabyrint@gmail.com. Zo hopen we om jullie, ondanks de opgelegde

beperkingen, toch optimaal te kunnen ondersteunen.  

  

Wat 2021 brengt is voor iedereen nog eens raadsel. Maar we kunnen alvast melden dat we aan het

brainstormen zijn hoe we, op een veilige manier, toch een praatcafé zouden kunnen organiseren in

het voorjaar. Meer nieuws hierover volgt in een latere nieuwsbrief. 

  

Van zodra het terug veilig is willen we onze ‘on tour’ formule uiteraard hervatten maar voorlopig

kunnen we  enkel van op afstand een hart onder de riem steken. 
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Hulplijnen 

 

Heeft u nood aan een babbel of een luisterend oor dan kunt u altijd terecht bij een van volgende

diensten: 
 
Babbelbuddys-Vierkant tegen eenzaamheid 

Een babbelbuddy is een klankbord voor wie zich soms eenzaam voelt of een goed gesprek wil.

Heb je nood aan een telefoontje, brief of (video)chat? Of word je zelf graag een babbelbuddy voor

iemand? Neem een kijkje en meld je aan op www.brugge.be/babbelbuddy of bel 050 44 80 00 

 

Mantelzorgtelefoon - Samana 

Als mantelzorger ben je heel vaak het luisterend oor voor de persoon voor wie je met veel liefde en

inzet zorgt. Maar zelf moet je je verhaal uiteraard ook wel eens kwijt kunnen. En dan liefst bij

iemand die naar je luistert op het moment dat jij daar nood aan hebt en die je begrijpt. 078/15 50

20. De Samana Mantelzorgtelefoon is iedere werkdag bereikbaar van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16

uur. De kostprijs is die van een zonaal gesprek, van waar in België je ook belt.

 www.samana.be/mantelzorgtelefoon. 

 

Luistertelefoon – Alzheimerliga 

Een team van (ervarings)deskundigen zit klaar om naar jouw vragen en verhaal te luisteren.

Onbevooroordeeld, met respect voor jouw unieke situatie en het hart op de juiste plaats zullen we

je begeleiden in het omgaan met dementie en alles wat erbij komt kijken. De Alzheimer Phone

National, onze gratis luister- & infolijn, is elke dag bereikbaar van 9u tot 21u via

www.alzheimerliga.be 

 

 Even laten weten… 
 
Kunstproject dementie  
We keren ook nog even terug in de tijd naar het café van 18 december 2019 met als thema ‘contact

zonder woorden’. Toen kwam Els Robaey samen met enkele enthousiaste vrijwilligers praten over

het kunstproject voor personen met dementie. Ze brachten een aanstekelijke getuigenis over het

kunstproject en hoe ze wekelijks samen kwamen om met verscheidene materialen en op

verschillende manieren expressief bezig te zijn. De fotoreportage sprak tot de verbeelding. 

Het eindresultaat van dit kunstproject wordt na een schooljaar vol bedrijvigheid tentoongesteld in

de Bogardenkapel (Katelijnestraat 86 8000 Brugge) en is te bezichtigen vanaf 21 september 2020. 

of bekijk de virtuele galerij via onderstaande link 

www.academiebrugge/beeldatelier-voor-mensen-met-dementie. 

Vanaf september 2020 wordt een nieuw schooljaar opgestart, meer informatie is terug te vinden in

deze flyer Kunstproject_Dementie2020_FolderA5_web.pdf.

 

 

 Facebook en website 
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Houd ook zeker de website en Facebookpagina van Het Labyrint in de gaten voor meer informatie: 

https://praatcafedementiewvl.be/het-labyrint 

https://www.facebook.com/hetlabyrintbrugge 

  

 Tot binnenkort in onze eerste informatieve nieuwsbrief. 

 

De Praatcafés dementie West-Vlaanderen vinden privacy belangrijk. 
Lees meer hierover in ons privacy beleid. 

 
Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Schrijf je dan uit door hier te klikken.

Ga naar onze vernieuwde website.
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