
 

We zijn al met 62 trouwe partners, we 
willen je er ook graag bij! 



 

 

Leuven, februari 2020 

Zorgcirkels Jongdementie, in juni 2016 opgericht door het enthousiasme van professionelen van Woonzorgnet-
Dijleland en het expertisecentrum Vlaams-Brabant Memo, is een uniek project dat van bij de start zijn doel niet 
gemist heeft. 

Met de ‘Zorgcirkels Jongdementie’ creëren we een draagvlak om de toekomst van jonge personen met dementie, 
hun mantelzorgers en omgeving zo hoopvol mogelijk te maken. Hét Ontmoetingshuis, ’s Hertogenlaan 97 te 
Leuven, wil een veilige thuishaven zijn waar gezinnen met jongdementie zowel ondersteuning, 
lotgenotencontacten als een prikkelend activiteitenaanbod vinden. 
 

Om het draagvlak van de organisatie te vergroten werd in de zomer van 2017 de CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie 
opgericht. Deze coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk heeft ondertussen 
reeds 27 vennoten. Dat Zorgcirkels Jongdementie de eerste Vlaamse zorgcoöperatie is, daar hebben we hard voor 
gewerkt en zijn we trots op. Wij zijn uniek in Vlaanderen en dat mag geweten worden! Dit project wordt ondersteund 
door tal van ambassadeurs, vrijwilligers en sympathisanten, en gedragen met subsidies en giften. 

Na het succes van de vorige jaren organiseren we opnieuw een benefietconcert waarvan de opbrengst integraal gaat 
naar dit goede doel. Op 15 mei concerteert ‘Raymond van het Groenewoud’  in de Leuvense concerttempel Het 
Depot. Raymond wordt op 14 februari 70 jaar en brengt zijn nieuw album ‘Speel’ uit. Bij ons brengt hij zijn grootste 
hits en nieuw materiaal uit dit album. 

In de hierna volgende sponsorbrochure vind je meer info over ‘Zorgcirkels Jongdementie’ en hoe je kan steunen.  
 
We hopen u als partner te mogen ontmoeten en een topconcert te kunnen bieden. Alvast van harte dank voor uw 
interesse. Graag tot 15 mei. 
 
 
 
Jacques Roggen, voorzitter CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie 
 
Vennoten en zorgbegeleiders van de CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie 
 
Jan  Hautekiet, Ben Crabbé, Cath Luyten, Erik & Isabelle Meulemans-Mertens – ambassadeurs van de  Zorgcirkels 
Jongdementie 
 
 

Ons project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Stad Leuven       



 
Hét Ontmoetingshuis – Mensen onder elkaar 

                                                                                                  
 
Beste, 

Stel je maar eens even voor, dat je brein je geleidelijk aan in de steek laat, dat bellen, sms’en of whatsappen 
plots heel moeilijk wordt, dat je vergeet waarvoor je bankkaart dient, dat je de vaardigheid verliest om met 
de wagen of de fiets te rijden, dat het ’s morgens niet meer lukt om de weg naar de badkamer te vinden,… 

De diagnose van jongdementie  is bikkelhard. Je leven wordt volledig op zijn kop gezet op een moment dat 
je nog dynamisch en vol energie in het leven staat. De impact is immens. Voor de jonge persoon met 
dementie maar ook voor zijn omgeving: gezin, familie, vrienden.  

Voor deze kwetsbare doelgroep is een degelijke, professionele omkadering onontbeerlijk.  

Zorgcirkels Jongdementie zag in 2016 het levenslicht en is intussen uitgegroeid tot een succesvolle 
zorgcoöperatie waar jonge mensen met dementie en hun omgeving gepaste zorg en ondersteuning op 
maat krijgen. Waar behoud van levenskwaliteit voorop staat. Want dat willen we toch allemaal? 

Door het versterken van de eerste lijn, zorgbegeleiding (aan huis), een dagverzorgingscentrum, een 
woonunit, een buddywerking, aangepaste vorming, een ontmoetingsgroep en Hét Ontmoetingshuis, zet 
Zorgcirkels Jongdementie maximaal op die noodzakelijke ondersteuning in. 
 
Hét Ontmoetingshuis is een gewoon huis in de straat, waar elke maandag, donderdag en vrijdag, jonge 
mensen met dementie en hun mantelzorgers terecht kunnen om elkaar te ontmoeten. Je kan er terecht 
voor informatie, je vindt steun bij lotgenoten en er wordt zinvolle dagbesteding aangeboden. 
 
Zorgcirkels Jongdementie werd effectief in 2016 erkend als proeftuin, maar moet het vanaf 2017 doen 
ZONDER subsidies. Men beschouwt ons nog als “good practice” en mooi voorbeeld, maar het project 
draait hoofdzakelijk op vrijwilligers, benefieten en giften. 

Wat 4 jaar terug voorzichtig startte als een project met een handvol gezinnen, kent steeds meer succes. 
Reeds meer dan 100 gezinnen hebben ondertussen de weg gevonden naar Hét Ontmoetingshuis of één 
van de andere zorgcirkels. Dit bewijst dat het initiatief daadwerkelijk beantwoordt aan een bestaande 
nood. Of zoals een mantelzorger recent in een radio-interview vertelde: “Dit project is voor ons 
onontbeerlijk!” 
 
 
 

 

http://www.zorgcirkelsjongdementie.be/


Een avond topentertainment met je zaak, je personeel, je klanten, … 
Het concert van Raymond van het Groenewoud heeft plaats op vrijdag 15 mei om 20.30 u. in Het Depot – 
Martelarenplein (Stationsplein) te Leuven. We bieden je zoals vorig jaar 4 sponsorpakketten aan die je onderling 
kan combineren om tot het juiste aantal tickets te komen voor u en je genodigden. In onderstaande tabel vind je de 
verschillende pakketten en de commerciële return die we bieden. 

 

Partnerpakketten 
Waarde Tickets Catering Consumptie Logo op scherm Logo op website ZCJD 

€ 500 10 10 10      Full screen                  Ja 

€ 250 5 5 5      1/2 screen                  Ja 

€ 220 4 4 4      1/2 screen               Neen 

€ 120 2 2 2      1/4 screen               Neen 
 

De catering van dit event wordt dit jaar verzorgd door onze trouwe partner  ‘Culinaire slagerij OX’ uit Leuven. Met 
uw eetbons kan je na het concert terecht voor een heerlijke warme hap.  

Uw logo of publicitaire boodschap wordt voor het concert getoond op beeldschermen aan de ingang van de zaal en 
patio en geprojecteerd op groot scherm op het podium voor het concert. 

Dit event is een organisatie van vrijwilligers “CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie” waarvan de opbrengst integraal 
gaat naar de promotie en de ondersteuning hiervan. Vorig jaar konden we € 21.000 aan het goede doel schenken. 

Tijdens de eerste editie in 2017 konden we rekenen op de steun van 10 Leuvense bedrijven. In 2018 steunden 51 
partners ons project. In 2018 groeide het aantal  naar 62 ‘Official partners’. We hopen u dit jaar ook te mogen 
begroeten. 

Elke financiële transactie, facturatie, onkostennota, gift verloopt via “CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie” met 
rekeningnummer BE13 7350 1899 7739. De voorgestelde partnerpakketten tonen prijzen exclusief BTW. 

We rekenen opnieuw op u om ons uniek project continuïteit te geven in de toekomst. 

Erik en Isabelle 

0475/76.70.86 

erik@mertensschoenen.be 

 

               

mailto:erik@mertensschoenen.be


Dank aan onze “Official Partners” Music for Luc 2017 , 2018 en 2019 

Bloemen Mirte – Christelijke Mutualiteiten – Stand By – 
Bakkerij Jaubin - Bumaco – Kapsalon Rudi – BNP Paribasfortis 
Leuven – BNP Paribasfortis Bertem -  Gevelreiniging 
Vandermeulen – De Blick - Culinaire slagerij Ox – Flex 4 You – 
Slagerij Ermgodts – Living-Stone – Semler Footwear – BMW 
Juma – Mini Juma – Europabank – Icometrix – ESRI – Xsensible 
Footwear – Krinkels – Gymna – AMS Patents Comm V – Bring 
Me – King Belgium - Borrestaminee – Monoccle – Clean Lease – 
Conix RDBM – Softwaves Footwear – Land Rover Leuven – 
Kapelrijders – Cockx bvba - Australian Footwear – DLSport 
Footwear – KBC - Alexianen Tienen – Pennenhuis Arteel – Van 
den Eynde Verzekeringen – Mertens schoenen – Classix-
Mertens schoenen – Authorized Shop Floris Van Bommel by 
Mertens schoenen – De Wasstraat – Garage Meulemans – Elsen 
Kaasambacht – Tuinarchitectuur Buls-Claes – 
Bouwonderneming Notermans – Printers SVB Janssen – 
Mephisto Footwear – Thuisverpleging Meerdael – Bativox – 
Begrafenissen Pues – Sodexo – Lovius advocaten – Buonavita – 
Landelijke Thuiszorg – Web Hero – Actief Leuven – Startpeople 
– Garage Vanderborght – Mastermail – Miz Mooz Footwear – 
Golazo – Kiwanis Oud-Heverlee – Van Roey - Ion 
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