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Hamont-Achel - In Hamont-Achel krijgen de leerlingen van het derde studiejaar op 

aangepaste wijze uitleg over dementie en over hoe ze er mee moeten omgaan. Zo krijgen ze 

een realistisch beeld en proberen we de taboes die er rond bestaan voor te zijn. Een stap op 

weg naar een dementievriendelijke gemeente. 

 

Donderdag 21 april kregen de leerlingen van het derde studiejaar in de Robbert (Hamont) het 

bezoek van Inge Dreesen en Marleen Custers. Zij werken respectievelijk als referentiepersoon 

dementie in het rusthuis van Hamont en Achel en hadden samen het idee opgevat om jonge 

kinderen wegwijs te maken in de wereld van dementie en zo hun steentje bij te dragen aan een 

dementievriendelijk Hamont-Achel. 

Hun project 'Knoop in je zakdoek' laat de kinderen op aangepaste wijze kennismaken met dit, 

niet zo evidente, thema. 

Aan de hand van een verteltheater werd het verhaal verteld van Maria, een dame met 

dementie. Daarna was er ruimte voor vragen en opmerkingen. Het werd een heel interactief 

gebeuren en de leerlingen waren duidelijk geboeid door het onderwerp. Ze kregen alvast een 

realistischer beeld en enkele taboes werden nu al doorbroken. 

Afgesloten werd aan de hand van het 'knoop het in je oren-lied'. Een aangepaste tekst op de 

melodie van het welbekende "de wereld is een toverbal". 

De leerlingen kunnen thuis nog vertellen over wat hen is bijgebleven aan deze dag aan de 

hand van een kaartje met contactgegevens. Zo moeten ook(groot)ouders niet met vragen over 

dementie blijven zitten en weten zij waar ze terecht kunnen. Het kaartje werd opgesmukt met 

een sleutelhanger bestaande uit een oma en opa-gelukspoppetje die aangeleverd werden door 

het OCMW van Hamont-Achel die mee het project ondersteunen. 

Ook de andere derde studiejaren van Hamont en Achel mogen de komende weken bezoek 

verwachten van de twee dames met hun verhaal. 

 


