Alzheimer
Liga
Vlaanderen
is
een
patiënten- en vrijwilligersvereniging VAN,
VOOR
en
DOOR
mantelzorgers
en
familieleden
van
personen
met
(jong)dementie.
Alzheimer Liga Vlaanderen vzw ziet een
Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met
dementie en gepaste zorg genieten; waar
geen plaats is voor taboes en waar personen
met dementie een rechtmatig kwaliteitsvol
leven leiden.
De Liga is hét aanspreekpunt voorpersonen
met
(jong)dementie,
mantelzorgers,
familieleden en -groepen.

Help ons helpen
Je kan voor € 10 lid worden van onze Liga
en zo onze slagkracht mee vergroten.
Je kan als sympathisant een gift doen voor
onze werking. Geldelijke steun is welkom
voor onze Familiegroepen Dementie, onze
Werelddag Dementie en Ontmoetingsdag
Jongdementie
en
wetenschappelijk
onderzoek.
Je kan onze Liga opnemen als goed doel in
je testament of een duo-legaat voorzien
waardoor de Liga de successierechten van
je andere begunstigden betaalt.
Als sympathisant ontvang je zoals onze
leden gratis ons tijdschrift ‘Alzheimer’, word
je op de hoogte gehouden van onze
activiteiten en krijg je bepaalde kortingen.
Alle giften vanaf € 40 per jaar (lidgeld € 10
niet inbegrepen) geven recht op een fiscaal
attest voor het ganse bedrag. Je ontvangt
een belastingvermindering van 45 %,
tenminste voor zover je belasting dient te
betalen!
Voor meer informatie:

Met de Familiegroepen (Jong)Dementie
spelen we in op één van de grootste
behoeften
van
de
mantelzorgers
en
familieleden, namelijk lotgenotencontact.
Onze Familiegroepen (Jong)Dementie brengen
familieleden en mantelzorgers van personen
met
(jong)dementie
samen
in
een
gemoedelijke sfeer waar ze informatie,
ervaringen en steun uitwisselen. Ze kunnen
hun zorgen delen met lotgenoten.

Secretariaat Alzheimer Liga Vlaanderen
Rubensstraat 104/4, 2300 Turnhout
T 014 43 50 60, F 014 43 76 54
secretariaat@alzheimerliga.be
www.alzheimerliga.be
BE87 3101 0355 8094

Familiegroep Dementie
regio Roeselare

Van, voor en door
mantelzorgers &
familieleden
van personen met
(jong)dementie

De familiegroep dementie te Roeselare
komt 5 keer per jaar bijeen telkens op
dinsdag van 13.45u tot 15.45u in het
Woonzorgcentrum Ter Berken. Om een
idee te hebben hoeveel mensen we
mogen verwelkomen, is het handig om
even voordien je naam door te geven.
Dit kan door te bellen naar 051/24.96.54
of
te
mailen
naar
ter.berken@zbroeselare.be

Deze
namiddagbijeenkomsten richten
zich tot alle inwoners van Roeselare en
omstreken, ongeacht of de persoon met
dementie
thuis
of
in
een
woonzorgcentrum verblijft.
Op de activiteitenkalender in deze
brochure kunt u de data en de thema’s
van het informatieve deel van de
bijeenkomsten terugvinden.
Kom je niet graag alleen, breng gerust
een buur, een vriend of een familielid
mee!!

Heb je vragen of problemen?
De bestuursleden van “Familiegroep
Dementie regio Roeselare” helpen u graag

FAMILIEGROEP
ROESELARE
VOOR MANTELZORGERS
VAN PERSONEN MET DEMENTIE

Dinsdag 14 maart 2017
WZC Ter Berken, Zijstraat 59 Roeselare

Dinsdag 13 september 2016
Fasen in het dementie-proces… duiding
en bespreking aan de hand van
filmfragmenten.
Sylvia Pattyn, ergotherapeute

Vroegtijdige zorgplanning… al over
gehoord, maar wat kan de meerwaarde
zijn voor families die geconfronteerd
worden met dementie?
Ann Behaeghel, referentiepersoon
dementie

Zinvolle dagbesteding in de
thuissituatie.
Emilie Pauwels

INFOPUNT DEMENTIE
ROESELARE
Waar: Zijstraat 59, Roeselare

Ann Behaeghel 051/25 99 03

Dinsdag 17 januari 2017

Emilie Pauwels 051/25 99 04

Apathie bij mensen met dementie… Wat
als hij zijn zetel niet meer uitkomt…?
Marian Claeys

www.alzheimerliga.be/roeselare

Dinsdag 23 mei 2017

Dinsdag 29 november 2016

Marian Claeys 051/24 96 54

roeselare@alzheimerliga.be

Een positief licht op de zorg voor een
persoon met dementie. Wat een
mantelzorger sterker maakt…
Emilie Pauwels, referentiepersoon
dementie

Dinsdag:
Donderdag:

10u00 - 12u00
13u00 - 16u00

Op afspraak:
Emilie Pauwels, referentiepersoon dementie

051/25 99 04
Info.dementie@zbroeselare.be

