DEMENTIEKOFFER

Het infopunt dementie in WZC Ter Berken
stelt deze dementiekoffer ter beschikking
om mensen te begeleiden in hun eerste
zoektocht naar informatie over dementie.

Soms is het moeilijk een weg te vinden in
de veelheid aan informatie. Daarom hebben
wij voor jou een selectie gemaakt. De
inhoud van de dementiekoffer is bestemd
voor iedereen die te maken krijgt met
dementie: mensen met dementie zelf,
partners, kinderen, kleinkinderen, vrienden
en andere mantelzorgers.
Dankzij deze koffer kan je een aantal
materialen ontlenen en deze thuis rustig
verkennen. Je kan de inhoud ook samen
'verkennen' met je naasten. Zo kan het een
springplank zijn naar informatie, een goed
gesprek, een manier om samen stil te staan
bij dementie. Deze dementiekoffer kwam
tot stand in een samenwerking van Infopunt
Dementie Roeselare en het Kenniscentrum
ARhus. Op beide plaatsen kun je ook
terecht om bijkomende boeken te ontlenen.
Neem alvast een kijkje op:
www.arhus.be/infopuntdementie.
Wij hopen dat we jou met dit initiatief op
weg kunnen helpen in een zoektocht naar
meer duidelijkheid, rust en begrip rond dit
thema.

DEMENTIEKOFFER
LENEN?
De dementiekoffer kan je ontlenen in het
Infopunt Dementie in WZC Ter Berken.
Deze vind je nabij de cafetaria van het
woonzorgcentrum ( Zijstraat 59 Roeselare).

Openingsuren van het Infopunt:
Dinsdag van 1 0u tot 1 2u
Donderdag van 1 3u tot 1 6u
Niet op feestdagen!
Meer info bij de referentiepersoon dementie:
051 /25 99 04 (Emilie Pauwels)
Er zijn 2 koffers beschikbaar. Deze bevatten
elk een aantal toegankelijke boeken, dvd's
en brochures. Je kan de dementiekoffer
ontlenen gedurende 3 weken en maximum
tot 6 weken verlengen indien deze
ondertussen niet gereserveerd is.
Bij het uitlenen, vragen we een waarborg
van 20 euro en je persoonlijke
contactgevens.
De koffer kan je terug binnenbrengen elke
weekdag tussen 8u30 en 1 6u30 aan het
onthaal van WZC Ter Berken . Indien alle
materialen onbeschadigd aanwezig zijn,
wordt de waarborg terugbetaald.

