Nieuwsbrief Dementievriendelijk Epe
Agenda:
• 25 juni Scholing voor
medewerkers Zorg en
Welzijn.
• 4 juli Training voor vrijwilligers
van ondertekenaars
intentieverklaring
Ondertekenaars
intentieklaring op 7
maart

• Training voor ondernemers in
Emst, Epe, Oene en Vaassen
(wordt gepland)

Wat is een dementievriendelijke gemeente?
Een dementievriendelijke gemeente is
een samenleving waarin mensen met
dementie gewoon kunnen meedoen.
Waarin zij hun eigen boodschappen
doen, hun bankzaken regelen, naar
hun vereniging of kerk gaan of een
bezoek brengen aan de bibliotheek of
een museum. En waarin de
gemeenschap hen een handje
toesteekt wanneer zij het even niet
meer weten. Dit is mogelijk als

inwoners weten hoe ze het beste
kunnen omgaan met iemand met
dementie. Van bakker tot buurman en
van dokter tot wijkagent. Dat als we
iemand op straat tegenkomen die
verward oogt, we niet een blokje
omlopen, maar op erop afstappen en
vragen of we kunnen helpen. Dat we
eerst oogcontact maken, geruststellen
en daarna een korte vraag kunnen
stellen. Dat we belangstelling tonen en
ze in hun waarde laten. ‘Samen
dementievriendelijk’ is een landelijk
initiatief waaraan steeds meer
gemeenten meedoen.

“Met een klein beetje
moeite kunnen we
veel betekenen voor
mensen met
dementie.”

Nieuwe ondertekenaars intentieverklaring
ntetentieverklaringntentieverklaring
Een groot aantal organisaties heeft op
7 maart de intentieverklaring
ondertekend. Nog steeds zijn er
organisaties die de intentieverklaring
ondertekenen: op 28 maart tekende
de Sultan Ahmet Moskee de
intentieverklaring. In mei tekenden
Saar aan Huis en de Sionskerk uit Epe.
Saar aan huis biedt
aanvullende/vervangende mantelzorg
voor ouderen. Saar aan huis gaat haar
medewerkers de scholing op 25 juni

aanbieden ( zie Agenda).
Wil je weten hoe jij in jouw organisatie
mensen met dementie beter kunt
helpen? Meld je organisatie aan! Wil je
eerst een informerend gesprek?
Afspraak via
epe@hetgeheugensteunpunt.nl.
Noortje Bauwens van Saar aan
Huis ondertekent de
intentieverklaring
Dementievriendelijk Epe

Training en scholing
in het Kulturhus.

“Als je de diagnose
dementie krijgt stort je wereld
in en denk je misschien niet

“Het zou zo fijn zijn als mensen weten hoe
ze mij kunnen helpen als ik even in de war
ben.”

Op 25 juni en 4 juli gaan de eerste
scholing en training op weg naar
Dementievriendelijk Epe van start!
Het Kulturhus stelt haar locatie
hiervoor beschikbaar. De scholing
door Alzheimer Nederland en het
Geheugensteunpunt is bedoeld
voor medewerkers van zorg en
welzijnsorganisaties. De training
van Samen Dementie Vriendelijk
en het Geheugensteunpunt is
bestemd voor alle vrijwilligers van
ondertekenaars van de
intentieverklaring. De scholing en
de training zijn gratis. Er zijn nog
plekken beschikbaar!

meer deel te kunnen nemen
aan de maatschappij, maar
niets is minder waar!”

Jouw organisatie dementievriendelijk?
Hoe doe je dat?

Thuis: op elk gewenst moment kun je zelf, zonder “meekijkers”,
de basistraining “GOED” doen. Zie website: https://samendementievriendelijk.nl/
Met anderen, je collega’s , in Epe, Vaassen, Emst of Oene: De trainers van
Samen Dementie vriendelijk verzorgen de praktijkgerichte trainingen op maat
voor jouw organisatie. Stel een groep samen met 10 tot 20 vrijwilligers of
collega’s. Nodig de trainers uit om een training te doen en vergroot samen jullie
kennis over dementie en jullie vaardigheden in de omgang met mensen met
dementie. Zo verbeter je de service en dienstverlening van je organisatie! In de
trainingen draait het eerste deel om het vergroten van de kennis over dementie.
In het interactieve tweede deel ga je samen aan de slag met situaties die in je
organisatie (kunnen) voorkomen. Tot slot wordt bekeken hoe het geleerde in de
dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Door de coördinator van het
Geheugensteunpunt wordt uitgelegd waar je in de gemeente Epe terecht
kunnen met verdere vragen over dementie. Neem voor meer informatie over
deze training contact op via: epe@hetgeheugensteunpunt.nl. Kijk voor meer
informatie over een dementievriendelijke gemeente Epe op:
www.epe.nl/dementie of kijk op de website van het geheugensteunpunt:
www.hetgeheugensteunpunt.nl/gemeente-epe.

Voor informatie:
Het Geheugensteunpunt
Epe/Vaassen

Coördinator:
Jeannet Kamphuis
Email:
epe@hetgeheugensteunpunt.nl
Telefoon:
06 82677999

Je kunt je afmelden voor deze nieuwsbrief over een dementievriendelijke gemeente Epe via epe@hetgeheugensteunpunt.nl.

