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Persbericht
Brugge, 11 maart 2010

Samen voor een dementievriendelijk Brugge!
‘Personen met dementie langer laten deelnemen aan het maatschappelijk leven’, dat was
één van de doelen van de projectoproep van de Koning Boudewijnstichting “voor een
dementievriendelijke samenleving”. Een genuanceerde beeldvorming kan het dreigend
isolement van mensen met dementie helpen doorbreken. In navolging van diverse Duitse
steden, willen wij er, samen met alle Brugse verenigingen en burgers, naar streven,
mensen met dementie, hun familie en mantelzorgers een volwaardige plaats te bieden in
de Brugse samenleving. Iedereen kan er immers mee te maken krijgen: de kapper,
buschauffeur, stadswacht, restaurantuitbater enz…
Het project “Samen voor een dementievriendelijk Brugge!” werd door de Koning
Boudewijnstichting geselecteerd uit vele inzendingen. Het project wordt gedragen door
het Expertisecentrum Dementie Foton (een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen
vzw), het Stadsbestuur, het Overlegplatform Dementie en het Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL).
In Brugge leven ongeveer 2.000 mensen met dementie. Velen onder hen getuigen: “Mensen die
zich onzeker voelen en niet goed weten wat dementie is, hebben de neiging om ons uit de weg te
gaan. Ze praten wel over ons maar niet mét ons”. Samen met hun mantelzorgers raken zij
hierdoor vaak volkomen geïsoleerd en wordt de negatieve beeldvorming versterkt.
Als stadsgemeenschap kunnen we helpen om deze ziekte te dragen. In Duitsland hebben op dit
moment al een tiental gemeenten een concrete werking. Mensen met dementie (en hun
mantelzorger) vinden er concrete mogelijkheden om te blijven meetellen in de lokale
gemeenschap en het openbare leven. Daarnaast worden mogelijkheden van spontaan contact
gestimuleerd en worden personen met dementie in verenigingen, buurtwinkels, supermarkten,
plaatsen voor openbare dienstverlening, cafés en restaurants,... bejegend met het respect dat ze
verdienen. Op die manier kunnen personen met dementie blijven deel uitmaken van de
samenleving, net als andere kwetsbare groepen.
Ook Brugge wil streven naar een dementievriendelijke stadsgemeenschap. We willen een breed
draagvlak creëren van Bruggelingen die mee willen werken aan het doorbreken van het isolement
en mee willen ijveren voor een menswaardige omgang met personen met dementie. Als eerste
stap in een vijfjarenplan, wensen we in 2010 zoveel mogelijk mensen te informeren en te
sensibiliseren omtrent dit project. Alle Brugse verenigingen, winkeliers, handelaars en inwoners
van Brugge, alsook de onderwijswererld en de zorgsector, worden daarom vriendelijk uitgenodigd
op een open startvergadering op 1 april 2010 om 19.30 uur in zaal de Biekorf,
Kuipersstraat, 3 te Brugge met receptie achteraf. Iedereen is welkom! Naast algemene info
over de ziekte en het taboe, verneemt u er alles over het intitiatief: doelen, werkwijze, planning
projectopbouw, mogelijkheden van samenwerking enz… Ook personen met dementie zullen er
getuigen over hun ziekte.
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Volgend op de startvergadering kunnen allen die actief hun steentje willen bijdragen, deelnemen
aan specifieke doelgroepvergaderingen. Daarbij zullen concrete noden en behoeften, mogelijke
acties en initiatieven, al dan niet overkoepelend, worden voorgesteld.


Onderwijs- en vormingssector



Verenigingsleven en socio-culturele verenigingen



Horeca, handelaars en winkeliers



Culturele sector

29 april 2010 –14.00 uur
Fotonhuis
29 april 2010 – 19.30 uur
zaal de Biekorf
1 juni 2010 – 14.00 uur
Fotonhuis
1 juni 2010 – 19.30 uur
Fotonhuis

We vragen om vooraf in te schrijven op info@dementievriendelijkbrugge.be.
U kunt er ook terecht voor de volgende zaken:
-

Signaleren van noden en behoeften, suggesties, ideëen of plannen
Inschrijving nieuwsbrief over vervolgvergaderingen en projectvoortgang
Aanmelden als kandidaat vormingsmedewerker, spreker of vrijwilliger

Voor verdere info en vragen
Familiezorg West-Vlaanderen vzw: Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge, tel: 050 44 67 93
Welkom tussen 10-12 uur en 14-17 uur.
Contactpersonen: Claire Meire en Lieven Dupont
www.dementievriendelijkbrugge.be
www.familiezorg-wvl.be

‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge!’ is een organisatie van
Expertisecentrum Dementie Foton, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Stadsbestuur Brugge
Overlegplatform Dementie
Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
Met de steun van:
Koning Boudewijnstichting
Dit artikel verschijnt ook in Bruggespraak (april 2010).
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