Alzheimer Café Helmond
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en
vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. De gasten praten met elkaar over
dementie, over de dingen die ze meemaken en over mogelijkheden voor hulp. In een gemoedelijke sfeer,
net als in een gewoon café.
Tijdens elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal, gekozen en voorbereid door de 'kroegbazen'. De
bijeenkomst begint met een interview met een (ervarings-)deskundige. Dit duurt ongeveer een half uur. Na
de pauze is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan. Na afloop kan men nog iets drinken en met
elkaar in gesprek gaan.
Voor wie is het?
Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café terecht. Of iemand nu bang is om
dement te worden, onlangs heeft gehoord dat hij dementie heeft, zorgt voor een dementerende vriendin
of er beroepshalve mee te maken heeft: iedereen is welkom. Alle gasten leren en profiteren van elkaars
ervaringen, kennis en kunde.
Kom gerust eens kijken!
Alzheimer Café Helmond: Serviceflat de Ameide, Ameidepark 8, 5701 ZZ Helmond
Iedere 3e donderdagavond van de maand
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19 uur en het programma
eindigt om 21.30 uur. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Ketelaars van Stichting Welzijn Ouderen
Helmond, Tel. 0492 - 54 11 81.

Andere Alzheimer Cafés in Zuidoost Brabant
• Alzheimer Café Eindhoven:
DAF-museum, Tongelresestraat 27, 5613 DA Eindhoven
iedere 3e maandagavond van de maand
Informatie: mevrouw F. Banning, telefoon: 040 – 28 38 847
• Alzheimer Café Eersel:
Ontmoetingscentrum Eikenburg, Eikenburg 10, 5521 HZ Eersel
iedere 2e donderdagavond van de maand
Informatie: mevrouw C. v.d. Heijden, telefoon: 040 – 25 40.

De Zorgboog | Postbus 16 | 5760 AA Bakel | 0900 - 899 86 36 (Zorgcentrale € 0.01 p.m.) | www.zorgboog.nl

12-15

