
 

 

 

Zuurstof voor dementie 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een aantal tips om van jouw engagement om onze actie te steunen een feest 

te maken 

Algemene aandachtspunten: 

• Ideale plantperiode is begin december tot midden februari 

• Zorg voor zorgzaam transport van de kweker naar de plantplaats. Wortels best afdekken met 

zeildoek of ruime plastiek zak.  

• Kuil het boompje veilig in als je niet dezelfde dag kan planten wanneer je de boom ophaalt. 

 

Benodigdheden voor het planten:  

Spade, stevige hamer, grondboor, laddertje, schroevendraaier. 

 

Stappenplan voor het planten: 

• Plantgat niet te lang vooraf maken. 

• De plantopening is 0,5m x 0,5m en minstens 0,5m diep 

• Eerst gat maken, steunstok planten, boompositie ten opzichte van stok komt noord-oost.  

• Aarde uit put mengen met potgrond.  

• Aarde tussen de wortels goed verdelen, schud even aan het boompje 

• Stevig aandammen van de aarde.  

• Boompje op 1,75m hoogte vastleggen met hechtingsband in lus.  

• Bevestig het toelichtingsbodje aan de paal met een schroef 

• Plaats de paal met bordje op een goed zichtbare plek in de nabijheid van de boom 

• Vergeet-me-nietjes pas in de lente inzaaien.  

 

Belangrijk! 

Maak dementie en het engagement van jouw organisatie zichtbaar 

 

• Zorg voor een goed toegankelijke en zichtbare plek zodat heel veel mensen in aanraking 

komen met de boom en dit project 

• Maak van het plantmoment een heus feestmoment om je boom zichtbaar te maken voor een 

zo breed mogelijk publiek 

• Vergeet de pers niet in te lichten van jullie evenement 

• Gebruik sociale media om je engagement extra in de kijker te zetten. Vergeet daarbij de 

Expertisecentra Dementie Paradox en Meander en Alzheimer Liga Vlaanderen niet te taggen. 

• Contacteer ons zodat er iemand van de Expertisecentra Dementie of Alzheimer Liga 

Vlaanderen aanwezig kan zijn. 

• Hou het contact met de boom levendig door er regelmatig activiteiten te plannen en de 

aandacht op de boom te vestigen. 

 

OPROEP – Zuurstof voor dementie! 


