
whatever happens 
I Will Never Forget You 
you are not only in my head 
but also in my heart

Geef iemand bijzonder
een hartistiek geschenk

I will never forget you
zeefdrukproject
voor dementie

Dementie 
een wereldwijd 
probleem

en steun het (zorg)onderzoek rond dementie

Met een zeefdruk van IWNFY laat je iemand 
bijzonder weten dat je hem of haar nooit zal 
vergeten. Omdat die persoon niet alleen in je 
hoofd zit, maar voor altijd in je hart.

Warme boodschap
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Een artistieke collectie die dementie in de kijker zet 
Elk kunstwerk (A4) wordt gezeefdrukt door David Boon 
in 40 exemplaren. Om de paar maanden, maakt een andere 
illustrator een nieuw ontwerp. Zo ontstaat er een collectie 
waarmee we op een warme, artistieke manier 
dementie in de kijker zetten. 

Per reeks gaat er 850 euro naar 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
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Een aantal jaar geleden werd bij de mama van David (Marie 
Anne) jongdementie vastgesteld. Sindsdien worden we dagelijks  
geconfronteerd met deze ziekte. Wij zien Marie Anne met elke stap 
achteruit gaan.  We voelen een frustratie dat er ondanks de reeds  
verworven kennis, nog zo weinig geweten is.

Want weet je, elke 3 seconden wordt iemand ergens ter wereld 
getroffen door dementie. Wereldwijd hebben meer dan 50 miljoen 
mensen deze aandoening. Een ziekte van deze tijd zo blijkt, want 
onderzoek voorspelt dat het aantal mensen met dementie elke 20 
jaar zal verdubbelen. Dementie is een verzamelnaam voor verschil-
lende geheugenproblemen waarbij het dagelijks functioneren van 
mensen in het gedrang komt. De ziekte van Alzheimer is de meest 
bekende vorm. Deze vreselijke ziekte heeft niet alleen een impact 
op het leven van de persoon met dementie, maar ook op zijn/haar 
partner, kinderen, familie, vrienden...(zorg)onderzoek naar demen-
tie is nodig en vergroot de kans op genezing in de toekomst, maar 
zorgt ook voor een aangepaste leefsituatie vandaag.

Daarom hopen we met dit creatieve en warm project dit onder-
zoek te steunen en zo de snelheid waaraan deze ziekte de wereld 
inpalmt mee een beetje af te remmen.

Mama, ik zie je graag
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Charlotte Dumortier
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IWNFY is een artistiek project van DANKDANK
Graag en met stijl gedaan door David Boon & Karlijne Moons.

Davidboon.be - 0486 44 23 66
instagram.com/david_boon_

I WILL NEVER FORGET YOU

IWNFY.COM

By David Boon & Karlijne Moons

Sponsors gezocht
Wie?
We zoeken bedrijven die ons project mee een duwtje in de rug kun-
nen geven en zo meehelpen aan een warmere samenleving waar 
iedereen elkaar een beetje helpt.

Wat?
1) sponsoring van 350 euro
Dankzij deze sponsoring kunnen wij de illustrator betalen en 
kunnen we het bedrag dat we schenken met 350 euro verhogen.  
In plaats van 500 euro kunnen we dan 850 euro schenken aan het 
Expertisecentrum Dementie, wat het (zorg)onderzoek naar demen-
tie dan weer ten goede komt.

2) sponsoring van 500 euro
Je sponsort 350 euro zoals hierboven uitgelegd. Met 150 euro extra 
kunnen we het project in the picture zetten. Hiermee maken we oa 
een kleine campagne voor op facebook en instagram. Want dit pro-
ject kan natuurlijk alleen maar beginnnen leven als mensen het te 
zien krijgen.

En verder?
Als je ons sponsort zijn we je erg dankbaar uiteraard. We vermelden 
je mee op de site en bij de uitleg die bij de zeefdruk zit. Om ons pro-
ject zo kenbaar mogelijk te maken kan je het atlijd delen met uw 
netwerk, het bekendmaken via interne en externe nieuwsbrieven, 
etc....
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