O

Heel dicht bij de grond
Bijna onzichtbaar
Fluisteren kleine bloemetjes
‘vergeet mij niet’

De wereld wordt een beetje anders
als je ineens mantelzorger wordt.
We hadden zoveel dromen
De wereld wordt een beetje anders
maar dieals
zijn
nu allemaal verdord.
je ineens mantelzorger wordt.

VRAGEN OVER

inloophuis dementie
Netwerkzorg voor personen met dementie Noord-Limburg

We hadden zoveel dromen
Mensen maar
vragen
jounu
:“hoe
is het
nu met je?”
die zijn
allemaal
verdord.

En bij mij vragen ze naar jou
Mensen
vragen jou:“hoe
is hettranen
nu met je?”
maar ze zien
eigenlijk
nooit mijn
En
bij
mij
vragen
ze
naar
jou
om mijn verdriet, omdat ik van je hou

Tussen hoge bloesembomen
Heel dicht
bij de grond
Tussen
hoge bloesembomen
Bijna onzichtbaar
Heel dicht bij de grond
Fluisteren kleine bloemetjes
‘vergeet mij niet’Bijna onzichtbaar

maar ze zien eigenlijk nooit mijn tranen
om mijn verdriet, omdat ik van je hou

Soms zou ik het uit willen schreeuwen
Zie ook mij
want
ikhet
weet
het soms
niet meer.
Soms
zou ik
uit willen
schreeuwen
Ik ben alleen
nog
het
Zie ook
mij maar
want ikaan
weet
hetzorgen,
soms niet meer.
wordt het
nogalleen
anders
een
keer?
Ik ben
nogop
maar
aan
het zorgen,

Fluisteren kleine bloemetjes
‘Vergeet mij niet’

wordt het nog anders op een keer?

Wie neemt mijn Zorgmantel even over?
Wiemij
neemt
mijnvan
Zorgmantel
even over?
Wie verlost
even
mijn last?
Wie verlost mij even van mijn last?
Zodat die mantel van zorg, na ontspanning,
Zodat die mantel van zorg, na ontspanning,
weer beter om mijn schouders past?
weer beter om mijn schouders past?
Toch benToch
ik blij
verder
te te kunnen
bennog
ik blijmet
nogje
met
je verder
kunnen En lopen we samen langs dit pad
En lopenmet
wede
samen
langs
dit mensen
pad
hulp van
andere
met de hulp
van
andere
mensen
lukt ons dat!
lukt ons dat!

Inloophuis dementie
Netwerkzorg voor personen met dementie
Noord-Limburg

Gedicht van Caroline van der Meulen

Gedicht van Caroline van der Meulen
Voor meer info:

INFO

WZC Immaculata
Dorpsstraat 58
3900 Overpelt

Tel. : 011 805650
Ond. nr.: 0445.847.137

Woonzorgcentum Immaculata
Dorpsstraat 58
3900 Overpelt
Tel. : 011 805650
Ond. nr.: 0445.847.137

Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg

‘Gewoon’ Excellent!

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wij zijn een infopunt voor mensen met
dementie,
hun
mantelzorgers
en hun
brede
Wij zijn een
infopunt
voor mensen
met
demenomgeving.
tie, hun mantelzorgers en hun brede omgeving.
Het inloophuis is een partnerschap tussen:
Het inloophuis is een partnerschap tussen:

WZC Immaculata
Overpelt

Het inloophuis biedt een zorgpad dementie
waarinwij?
individuele begeleiding van de persoon
Wat doen
met dementie en zijn familie, informatieverstrekking
en vorming,
samenwerking,
netWij willen
een luisterend
oor bieden
voor het
interactie
en doorverwijzing
naar
verhaalwerking,
van mensen
met dementie
en hun
omgeving:
andere organisaties centraal staan.
• Informatie verstrekken
• Advies
geven
Meer
en meer mensen in onze samen• Gericht
doorverwijzen
leving
komen rechtstreeks of onrechtstreeks
• Gespreksgroepen/familiegroepen
in aanraking met dementie. Voor veel mensen
brengt dit een hele hoop vragen en zorgen
met zich mee, zoals:

We willen diensten verlenen aan
zorgdragers van mensen
• Ik heb net de diagnose dementie
met dementie:

gekregen... wat gaat er op me af komen?
• Wat moet ik regelen?
• Ondersteunen van specifieke initiatieven
• Wat is dementie
nu precies?
zoals infodagen,
praatavonden,
…
• Hoort
het veranderde
gedrag van mijn
• Aanbieden
van vorming
in samenwerking
met Expertisecentrum
Dementie
Contact.bij dementie?
vader, moeder, partner…ook
• Samenwerken
zorgvoorzieningen
• Waar met
kan allerlei
ik terecht
voor ondersteunende
en –organisaties.
thuiszorg op maat?
• Ik heb nood aan een luisterend oor, ik wil
Wederzijdse
doorverwijsfunctie met
mijn verhaal kwijt…
• Zorgpartners ( huisartsen, ziekenhuizen,…)
Wat doenmet
wij?Expertisecentrum
• Samenwerking
Dementie en Alzheimerliga
Wij willen een luisterend oor bieden voor het
verhaal van mensen met dementie en hun
omgeving:
Woonzorgcentum Immaculata
Dorpsstraat
58
Informatie
verstrekken
3900 Overpelt

•
• Advies geven
Tel. : 011 805650
Ond. nr.: 0445.847.137
• Gericht doorverwijzen
• Gespreksgroepen/familiegroep

We willen diensten verlenen aan zorgdragers van mensen met dementie:
• Ondersteunen specifieke initiatieven
zoals infodagen, praatavonden, …
• Aanbieden van vorming in samenwerking
met Expertise-centrum Dementie.
• Samenwerken met allerlei zorg
voorzieningen en –organisaties.
Wederzijdse doorverwijsfunctie met
• Zorgpartners ( huisartsen,
ziekenhuizen,…)
• Samenwerking met Expertisecentrum
• Dementie en Alzheimerliga

Contactgegevens
Veerle Janssen
Tel. 011 80 56 50
E-mail: inloophuisdementie.overpelt@
rusthuizenza.be
Openingsuren
Woensdag 13u30 tot 16u30
(of op afspraak)

