
D E M E N T I E J O U R N A A L
Even voorstellen

Marlies Burger
Mijn naam is Marlies Burger en 
ik ben projectleider dementie in 
Barendrecht. Sinds 2020 zet de 
gemeente Barendrecht zich actief in 
voor mensen met dementie en hun 
mantelzorger. Sinds de start van dit 
project werk ik met verschillende 
partners, zoals Aafje en Laurens, 
binnen Barendrecht samen voor een 
dementievriendelijke gemeente. Wij 
geven voorlichting, doen activiteiten 
en geven nazorg aan inwoners en 
hun partners die te maken krijgen 
met dementie.

Dementievriendelijke Gemeente
In Barendrecht werken we aan een dementievriendelijke 
samenleving. Het doel hiervan is dat mensen met dementie zo 
lang mogelijk zelfstandig deel uit kunnen maken van de
samenleving. 

U kunt daarbij helpen door af en toe iets te doen voor iemand 
met dementie in uw buurt. Denk bijvoorbeeld aan het doen 
van boodschappen, een brief op de post doen, iets lekkers 
voor iemand koken of bakken of zomaar eens een luisterend 
oor bieden. Iets voor een ander betekenen? Neem contact 
op met het Geheugen Steunpunt. Het Geheugen Steunpunt 
beantwoordt al uw vragen over geheugenverlies en dementie.

T | 0180 691 800
W | www.kijkopwelzijn.nl/dementie

Wereld Alzheimer Dag
Op woensdag 21 september 2022 is het Wereld Alzheimer 
Dag. In Barendrecht is dan tweemaal de muzikale 
theatervoorstelling ‘Helderman’ te zien.

De voorstelling belicht de gevoels- en belevingswereld 
van een musicus die lijdt aan dementie. Theatermaker 
Thomas Borggrefe laat zich in deze solovoorstelling 
inspireren door zijn werk met mensen met dementie: 
gesprekken, ontmoetingen, naar muziek luisteren, stilte, 
er zijn zonder woorden. Na afloop van de voorstellingen 
gaat Thomas Borggrefe in gesprek met het publiek. Hij 
beantwoordt vragen en roept vragen op. De voorstelling 
is ’s middags om 14.00 uur te zien in Carnisse Haven 
aan de Noordersingel 30 en om 19.00 uur in Theater Het 
Kruispunt op de Middenbaan 111. De kaartjes kosten 
€5,00 per stuk, inclusief een drankje na afloop. U kunt 
voor beide locaties reserveren via de kassa van het 
Kruispunt. Kaarten zijn ook online verkrijgbaar via 
www.theaterhetkruispunt.nl.

Partners
De gemeente Barendrecht wil zich samen met diverse organisaties inzetten voor een Dementievriendelijk 
Barendrecht. De volgende partners onderschrijven de doelstellingen van Dementievriendelijk Barendrecht:
Aafje      Ketenzorg Dementie   Samendementievriendelijk.nl
Alzheimer Nederland   KijkopWelzijn    Theater het Kruispunt
Bibliotheek AanZet   Laurens     Zorggroep de Toekomst
Gemeente Barendrecht  
Meer informatie of een bijdrage leveren aan een Dementievriendelijk Barendrecht? Neem dan contact op met Marlies 
Burger via m.burger@kijkopwelzijn.nl.
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Vergeetachtigheid
Problemen met dagelijkse handelingen
Vergissingen in tijd en plaats
Taalproblemen
Kwijtraken van spullen
Slecht beoordelingsvermogen
Terugtrekken uit sociale activiteiten
Veranderingen in gedrag en karakter
Gevoel van onrust
Problemen met zien

Cursus dementie 
Binnen Barendrecht bieden Laurens en KijkopWelzijn een 
cursus dementie aan voor familie, naasten of mantelzorgers 
van iemand met een vorm van dementie. 

Tijdens deze cursus leert u aan de hand van verschillende 
thema’s meer over dementie. Bijvoorbeeld welke vormen 
van dementie er zijn, wat u het beste kunt doen om de zorg 
voor iemand vol te houden of welke hulp er in Barendrecht 
beschikbaar is. Kijk voor meer informatie op 
www.kijkopwelzijn.nl/dementie.
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