Alzheimer Liga Vlaanderen is een patiëntenen vrijwilligersvereniging VAN, VOOR en DOOR
mantelzorgers en familieleden van personen met
(jong)dementie.
Alzheimer Liga Vlaanderen vzw ziet een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten; waar geen plaats is
voor taboes en waar personen met dementie een
rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden.
De Liga is hét aanspreekpunt voor personen
met dementie, mantelzorgers, familieleden en
-groepen.

Help ons helpen
Je kan voor € 10 lid worden van onze Liga en zo
onze slagkracht mee vergroten.
Je kan als sympathisant een gift doen voor onze
werking. Geldelijke steun is onder meer welkom
voor onze Familiegroepen Dementie, onze
Werelddag Dementie en Ontmoetingsdag Jongdementie en wetenschappelijk onderzoek.
Je kan onze Liga opnemen als goed doel in je
testament of een duo-legaat voorzien waardoor
de Liga de successierechten van je andere begunstigden betaalt.

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

FAMILIEGROEP
DEMENTIE
REGIO MENEN

Als sympathisant ontvang je zoals onze leden
gratis ons tijdschrift ‘Alzheimer’, word je op de
hoogte gehouden van onze activiteiten en krijg je
bepaalde kortingen.

Met de Familiegroepen (Jong)Dementie spelen
we in op één van de grootste behoeften van de
mantelzorgers en familieleden, namelijk lotgenotencontact.
Onze Familiegroepen (Jong)Dementie
brengen familieleden en mantelzorgers van
personen met (jong)dementie samen in
een gemoedelijke sfeer waar ze informatie,
ervaringen en steun uitwisselen. Ze kunnen hun
zorgen delen met lotgenoten.

Alle giften vanaf € 40 per jaar (lidgeld € 10 niet
inbegrepen) geven recht op een fiscaal attest
voor het ganse bedrag. Je ontvangt een belastingvermindering van 45 %, tenminste voor zover je
belasting dient te betalen!

Voor meer informatie:
Alzheimer Liga Vlaanderen
Rubensstraat 104/4, 2300 Turnhout
T 014 43 50 60, F 014 43 76 54
secretariaat@alzheimerliga.be
www.alzheimerliga.be
BE87 3101 0355 8094

Van, voor en door
mantelzorgers & familieleden
van personen met (jong)dementie

De geplande data van de familiegroepen in
2017 zijn de volgende, noteer ze alvast in
uw agenda:

Donderdag 7 december 2017
om 14u en om 19u
Serviceflatgebouw De
Vlasblomme,
Grote Molenstraat 43 te 8930 LAUWE

Tijdens de 1ste familiegroep willen wij
vooral tijd maken om met elkaar kennis
te maken en te peilen naar de wensen
van alle deelnemers. Deze familiegroep
wordt gezien als officiële start van onze
familiegroepen voor personen met dementie, die vanaf dan 4 keer per jaar zullen
plaatsvinden afwisselend in Menen, Rekkem of Lauwe.
Het ‘lotgenoot-zijn’ is zeer belangrijk tijdens
de familiegroepen. Er is tijd voor vraagstelling,
voor een pot koffie of een drankje en voor een
rustig samenzijn. Familieleden voelen dat ze er
niet alleen voor staan, vernemen tips en informatie van mekaar. Er kan gewerkt worden volgens bepaalde thema’s. Deze groepsdynamiek
vormt de stuwende kracht in deze regionale
familiegroepen Dementie.
Daarnaast is een familiegroep ook een nuttig informatief moment. Professionelen en
ervaringsdeskundigen kunnen er spreken als
gastspreker over een onderwerp dat betrekking
heeft op dementie en dat de familieleden van
de groep aanbelangt.

ALLEN WELKOM!
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