Hét Ontmoetingshuis is een plaats waar ik mezelf kan zijn, waar ik
een fout mag maken zonder dat ik vreemd bekeken word. Ik kom
er heel graag.
Een bezoeker

Jongdementie werd een stuk van mijn leefwereld toen een
jeugdvriend als veertiger de diagnose kreeg. Het trof mij als
bijzonder schrijnend dat er hier in Vlaanderen te weinig aangepaste
voorzieningen zijn voor jonge mensen met dementie die heel hun
leven sociale bijdragen betaald hebben.
Zorgcirkels Jongdementie heeft mijn vriend tot aan zijn overlijden
schitterend begeleid en betekent nu nog altijd enorm veel voor
zijn familie.
Als ondernemer vind ik het dan ook mijn morele en sociale plicht
om Zorgcirkels Jongdementie financieel te steunen: daar heb ik
nog geen seconde spijt van gehad en ik ga dat ook zonder twijfel
nog doen.
Herman Scheys
De Zorgcirkels geven iedereen een fijn gevoel van niet onder
lotgenoten maar onder vrienden te zijn en bij een gezellige
koffieklets een paar zorgeloze uren door te brengen. Ik geniet er
alvast van.
Een mantelzorger

ACHT ZORGCIRKELS JONGDEMENTIE

STEUN ZORGCIRKELS JONGDEMENTIE

Sterke eerstelijnszorg
We brengen alle partners uit de eerstelijnszorg samen om de zorg en
begeleiding af te stemmen op jonge mensen met dementie en hun gezin.

Geef Zorgcirkels Jongdementie een toekomst

Zorgbegeleiding
De zorgbegeleider zet in op emotionele en praktische begeleiding van
jonge mensen met dementie en hun familie. Ze is een vaste aanspreek- en
vertrouwenspersoon zowel thuis als in een aangepaste omgeving.

Om Zorgcirkels Jongdementie verder te ontwikkelen en de doelstellingen te
realiseren rekenen we op de steun van de omgeving, bedrijven en organisaties
die in dit project geloven.
Geloof ook jij dat Zorgcirkels Jongdementie
0   een onmisbaar initiatief is
0   zijn meerwaarde reeds bewezen heeft
0   alle middelen moet krijgen om verder te groeien?

Hét Ontmoetingshuis
Hét Ontmoetingshuis is een gewoon huis in de straat waar jonge mensen met
dementie, hun netwerk, vrijwilligers en buddy’s welkom zijn voor gevarieerde
activiteiten en uitstappen. We bieden informatie en steun op maat en contact
met lotgenoten.

Doe vandaag nog een gift

Dagcentrum
Het dagcentrum van woonzorgcentrum De Wingerd biedt jonge personen
met dementie overdag gespecialiseerde zorg aan. Ook kortverblijf is hier een
optie. Zo kunnen mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven
wonen en komen mantelzorgers op krachten.

Doneren kan rechtstreeks op het rekeningnummer: BE85 7360 3849 3506 van
CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie
Wens je een fiscaal attest, dan kan je via de partnerorganisatie Expertisecentrum
Dementie Vlaanderen een gift overmaken op het rekeningnummer:
BE13 7350 1899 7739 met vermelding van ‘Zorgcirkels Jongdementie’.

Groepswonen
In woonzorgcentrum De Wingerd wonen jonge mensen met dementie
samen in een woning. Het multidisciplinaire team zorgt voor een aangepast
activiteitenaanbod, individueel en in groep.

Word vennoot van de coöperatie Zorgcirkels Jongdementie

Buddywerking
Een buddy is een vrijwilliger die op afgesproken tijdstippen samen met een
persoon met jongdementie alledaagse en bijzondere dingen doet, thuis, op
uitstap of in Hét Ontmoetingshuis.
Vorming
Het vormingsaanbod van Zorgcirkels Jongdementie verhoogt de kennis en
competentie over jongdementie bij zorgprofessionals, studenten, familieleden
en vrijwilligers via workshops, studiedagen en -bezoeken.
Ontmoeting
We bieden verschillende vormen van ontmoeting met lotgenoten aan. Personen
met beginnende (jong)dementie kunnen aansluiten bij de Ontmoetingscirkel.
Mantelzorgers kunnen gelijktijdig de psycho-educatiereeks Dementie en nU
volgen of aansluiten bij Café Support. Het Praatcafé Jongdementie is er voor
mantelzorgers en jonge personen met dementie.

Je aandeel is een interessante en duurzame investering. Via de Tax Shelter geniet
je van het fiscaal voordeel van 45% onder de vorm van een belastingsvermindering.
Bezoek de website www.zorgcirkelsjongdementie.be of neem contact op via
onderstaande gegevens.
CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie
’s Hertogenlaan 97 - 3000 Leuven
016 29 50 59 | zorgcirkelsjongdementie@zcjd.be
www.zorgcirkelsjongdementie.be
www.facebook.com/Zorgcirkelsjongdementie
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Dementie op jonge leeftijd

Een succesvolle werking

Jouw bijdrage creëert kansen

Bij dementie op jonge leeftijd treden de eerste symptomen op vóór de leeftijd
van 65 jaar.

Sinds de start in 2016 zijn er belangrijke stappen gezet. Ook kwantitatief en
kwalitatief tekent zich een mooi traject af. Zorgcirkels Jongdementie komt
op kruissnelheid. Op 31 juli 2017 kwam de coöperatie (cvba-so) Zorgcirkels
Jongdementie tot stand.

Zorgcirkels Jongdementie is onmisbaar binnen het zorglandschap met
Vlaams-Brabant als uitvalsbasis. De toekomst is echter onzeker.

Wist je dat ...
0 er in de provincie Vlaams-Brabant naar schatting 300 tot 1000
personen met dementie op jonge leeftijd wonen?

0   De noodzaak van Hét Ontmoetingshuis blijkt uit het stijgend aantal
gebruikers. Dagelijks komen er 12 tot 25 bezoekers over de vloer.

0 er in de provincie Vlaams-Brabant jaarlijks ongeveer 60 nieuwe
diagnoses gesteld worden?

0   Families geconfronteerd met jongdementie voelen zich ondersteund
door de zorgbegeleider die op maat antwoorden zoekt op hun vragen.

0 de situatie van jonge mensen met dementie en hun familie schrijnend
en complex is?
0  de zoektocht naar passende hulpverlening onnodig zwaar is omdat er
enkel een beperkt en gefragmenteerd zorgaanbod is?

0   Mantelzorgers vinden hun weg naar het aanbod van het Praatcafé
Jongdementie, mantelzorggroepen, ontmoetingsmomenten en
vormingsreeksen.
0   Meer en meer ontplooit Zorgcirkels Jongdementie zich als een
inspiratiebron en netwerk van expertise rond zowel professionele als
geïntegreerde zorg voor jongdementie.
0   Door gerichte acties rond genuanceerde beeldvorming en het stimuleren
van blijvende maatschappelijke deelname komt jongdementie stilaan
maar zeker uit de taboesfeer.

Een naadloos en geïntegreerd traject
Zorgcirkels Jongdementie biedt een naadloos en geïntegreerd traject van
thuisbegeleiding tot residentieel wonen. We begeleiden jonge mensen met
dementie en hun families doorheen heel het ziekteproces op hun maat.
Daarbij vertrekken we altijd van de kracht van de persoon en de omgeving,
met respect voor hun noden en keuzes. Ontmoeting, ondersteuning op maat,
lotgenotencontact en autonomie in verbondenheid staan dan ook centraal.

0   Steeds meer mensen geloven in het aanbod en de waardevolle werking
van Zorgcirkels Jongdementie. Het netwerk van bezielers, het aantal
vrijwilligers dat de dagelijkse werking ondersteunt en het aantal
particulieren en bedrijven die financieel bijdragen, breidt voortdurend
uit.
0   Losse samenwerkingen groeien uit tot op elkaar afgestemde en
verankerde partnerschappen en versterken het aanbod en de expertise.

Toekomstplannen
Zorgcirkels Jongdementie vormt hechte schakels om de personen
met jongdementie en hun mantelzorgers in een zo vertrouwelijk
mogelijke, huiselijke, menselijke en sociale omgeving te laten
genieten van het leven dat voor hen toch wel ongewild een hele
beproeving is. ‘Alles kan en niets moet’ is het fantastische motto van
dit unieke project.
E. Meulemans,

0   Verbreden van de zorgregio richting Halle-Vilvoorde.
0   Uitbreiding van de openingsdagen van Hét Ontmoetingshuis naar 4
dagen per week.
0   Verhogen van de visibiliteit en naambekendheid door o.a. de
organisatie van studiedagen, symposia en diverse initiatieven.
0   Inzetten op integratie door middel van buurtgerichte werking.

Jaarlijks kost het € 200.000 om Zorgcirkels Jongdementie draaiende te houden.
De Vlaamse Overheid subsidieert een beperkt deel van de loonkost. Om
Zorgcirkels Jongdementie overeind te houden, rekenen we op projectgelden,
benefieten, gulle giften en jouw steun.
Enkel dankzij jouw steun kunnen we dit aanbod voor jonge mensen met
dementie, hun families, vrijwilligers professionelen blijven realiseren. Jouw
steun maakt dat Zorgcirkels Jongdementie zijn succesvolle werking verderzet.

Cath Luyten, ambassadeur de Zorgcirkels Jongdementie

Maak mee het verschil
De voorbije jaren voerden we een indrukwekkende campagne.
De lijst van mensen en organisaties die zich inzetten groeit elke dag.
Ambassadeurs van het project
0
0
0
0
0

Wat kan je sponsoren?
We bespreken graag samen met jou welke bijdrage het best past bij jouw
bedrijf of organisatie. Mogelijke opties zijn o.a.:
Hét Ontmoetingshuis
0   Driemaandelijkse werkingskosten 				

€ 10.000

0   Maandelijkse werkingskosten				

€ 3.500

0   Een spaarrekening voor onderhouds- en herstellingswerken € 2.500
Activiteiten voor personen met jongdementie en mantelzorgers
0   Materiaal voor creatieve en ontspannende activiteiten

€ 1.250

0   Een verwendag voor mantelzorgers			

€ 1.000

0   Een spaarpot voor een vakantie				

€ 750

0   Een groepsuitstap 					

€ 500

0   Een workshop, praatgroep, ontmoetingsdag		

€ 250

Jouw gift is van harte welkom!

Ik was te gast in Hét Ontmoetingshuis bij de lieve mensen van
Zorgcirkels Jongdementie in Leuven. Hartverwarmend hoe
mensen met dementie op jonge leeftijd hier samen met anderen,
hun partner en mantelzorgers hier praten, delen, huilen, lachen.
Trots hun ambassadeur te mogen zijn!

Erik Meulemans
Cath Luyten
Jan Hautekiet
Ben Crabbé
Isabelle Mertens

Organisaties die steun verleenden
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Agentschap Zorg & Gezondheid
CD&V Glabbeek
Cera
Cera Coop
Crematorium Hofheide
De Gempemolen
De Wasstraat
For A Better Life
Hulplijn Naaien
KBC
Kiwanis Club Leuven
Koning Boudewijnstichting
Koning Boudewijnstichting Fonds Jujubier
Provincie Vlaams-Brabant
RVO-Society
Schoenen Torfs
Stad Leuven
Syntra Leuven
Vivigate

0 Webhero
En iedereen die reeds als coöperant intekende

