
Beste,  
 
Op 4 juni 2018 is het zover!  Dan trekken mijn partner, Paul Esters  en ik, naar Compostella.  
Wij vertrekken te voet vanuit Porto om alzo na 14 dagen stappen (ongeveer 250 km) Compostella te 
bereiken. 
Wij willen deze tocht niet alleen voor onszelf maken, maar willen hiermee ook een actie ondernemen 
voor een goed doel, namelijk de werkgroep Ondersteuningsgroep jongdementie Genk.  
 

In mei 2016 heeft vzw Menos met enkele mantelzorgers een werkgroep opgericht die zich richt tot 
personen met jongdementie en hun familie. Gezien de specifieke problematiek vergt dit een 
aangepaste aanpak en methodiek.  Met het oprichten van een groepswerking willen we vooral het 
lotgenotencontact stimuleren onder de dementerenden, maar vooral ook onder de mantelzorgers.  
Vanuit deze ervaringen, die lotgenoten delen met mekaar, komen de leemtes in de zorg voor de 
doelgroep naar boven.    Als groep vinden wij het dan ook belangrijk om met deze knelpunten iets te 
doen en zo nodig een signaalfunctie te vervullen.   Maandelijks organiseert MENOS  een tweetal 
ontmoetingsmomenten voor personen met jongdementie en hun familie, worden ervaringen 
uitgewisseld, activiteiten gedaan en wordt nagedacht over sensibilisering en aanvaarding van deze 
problematiek en de gevolgen ervan.  Onze werkgroep beschikt niet over eigen financiële middelen.  
Meer info bij: Chris Van Gerven, 089 57 30 58 of www.menosgenk.be  

 
Mijn partner, Paul,  heeft  5 jaar geleden de diagnose van jongdementie gekregen.  Niet gemakkelijk, 
maar na een verwerkingsproces proberen wij ons leven terug op de rail te krijgen.    
Ik wil hem nog zo veel mogelijk mooie momenten meegeven vandaar onze tocht.   We focussen nu 
op wat Paul nog wel heel goed kan en dat is o.a. wandelen en fietsen onder begeleiding.    
 
Voor deze tocht zouden wij ons willen laten sponsoren.  Het bedrag aan sponsoring wordt volledig 
geschonken aan de Ondersteuningsgroep Jongdementie Genk, zodat wij in de toekomst samen met 
lotgenoten nog vele mooie en zinvolle activiteiten kunnen beleven. 
 
Ik laat vrijblijvend een rekening nummer waarop jullie een bijdrage kunnen storten.  
BE 12 9733 4750 8392  
BIC: ARSPBE22 
 
Alvast dank ik in naam van de Ondersteuningsgroep Jongdementie Genk!!   
 

  
Altijd bereid om een g etuigenis te brengen!  
 
Vriendelijke groeten,  
Martine Marchal  
Heiwijkerweg 11 
3690 Zutendaal  
0478/297 061 (partner Martine Marchal) 

http://www.menosgenk.be/

