Praatcafé Dementie
22 september (Ieper) en 24 september (Poperinge)

Hand in hand: Manifest van mensen met dementie
door Hein Vanhuyse, referentiepersoon dementie
WZC Ter Lembeek Wielsbeke
Eind oktober 2018 werd er een Vlaamse werkgroep voor mensen met
dementie opgericht. Deze werkgroep wil mensen met dementie en
hun naasten een krachtige stem geven en maakte hiertoe het manifest
‘Hand in hand’ op. In dit manifest worden duidelijke doelen en ambities
geformuleerd om onze samenleving dementievriendelijker te maken
en de negatieve beeldvorming rond dementie te verminderen. Het
manifest wil een warme oproep zijn aan de hele samenleving om de
rechten van personen met dementie te erkennen.
Hein Vanhuyse is van heel dichtbij betrokken bij de leefwereld
van personen met dementie. Hij zal ons in een boeiende namiddag
meenemen in de 10 concrete vragen geformuleerd in het manifest.

Praktisch
Het praatcafé dementie vindt plaats op:
• dinsdag 22 september 2020 om 14.00 uur
in CC Het Perron, Fochlaan 1 in Ieper (naast het station)
• donderdag 24 september 2020 om 14.00 uur
in LDC De Bres, Veurnestraat 15 in Poperinge
Wil je er graag bij zijn? Door de coronamaatregelen is reserveren
noodzakelijk. Reserveren kan via de Zorglijn op het nummer
050 20 76 76 of via mail naar zorglijn.westvlaanderen@cm.be.
De praatcafés dementie zijn gratis. Een mondmasker is verplicht bij
het binnenkomen en elke verplaatsing. Handgel is ter beschikking.
Meer info: Zorglijn, 050 20 76 76 of www.praatcafedementiewvl.be

Praatcafé Dementie
De Praatcafés Dementie Ieper en Poperinge
zijn een initiatief van:
• de Thuiszorgdiensten:
Familiehulp Ieper
Wit-Gele Kruis Ieper
CM Zuid-West-Vlaanderen
LDC De Bres - Poperinge
• de Woonzorgcentra:
Huize Proventier (Poperinge)
Huize Zonnelied (Ieper)
Home Vrijzicht (Elverdinge)
Huize Ter Walle (Menen)
Mater Amabilis (Wervik)
OLV Gasthuis (Poperinge)
St-Jozef (Ieper)
St-Jozef (Passendale)
Wieltjesgracht (Ieper)
Wintershove (Vlamertinge)
St-Medard (Wijtschate)
De Zilvervogel (Reninge)

• het Ziekenhuis:
Jan Yperman Ziekenhuis

Ook thuiszorgdiensten, woonzorgcentra en ziekenhuizen van
de regio Kortrijk-Waregem participeren aan de Praatcafés
Dementie.

V.u.: Johan Messely, Beneluxpark 22, 8500 Kortrijk.

• Expertisecentrum voor Dementie,
‘Sophia’ (Kortrijk)

