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Van, voor en door 

mantelzorgers & familieleden 
van personen met jongdementie 

 

Familiegroep Jongdementie 

Alzheimer Liga Vlaanderen is een patiënten- 

en 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. 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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 Welkom bij de Familiegroep 

Jongdementie regio Waasland! 

 

Onder impuls van de Familiegroep regio Sint-

Niklaas besloten wij de handen in elkaar te slaan 

om in het Waasland een familiegroep 

Jongdementie op te starten. Wij zijn partners, 

zus en dochter van personen met jongdementie. 

Een familiegroep Jongdementie omdat we uit 

ervaring voelen dat je als mantelzorger van een 

persoon met jongdementie net iets andere 

vragen, noden…hebt dan wanneer je zorg draagt 

voor een oudere persoon. 

 

Ben jij ook partner, zus/broer, zoon/dochter, 

familielid, buur… van een persoon met 

jongdementie en wil je graag in een 

gemoedelijke sfeer kennismaken met een aantal 

lotgenoten? Kom dan zeker eens naar één van 

onze bijeenkomsten! 

 

Met trots stellen wij het eerste jaarprogramma 

van de Familiegroep Jongdementie regio 

Waasland voor. 

 

Tot binnenkort! 

 

Ingrid, Leen, Patricia, Riet en Ellen 

 

Familiegroep Alzheimerliga Jongdementie 

regio Waasland 

 www.alzheimerliga.be 

Bijeenkomsten 2018 

 

Aangename kennismaking 

Donderdag 25 januari 2018 van 20u-22u 

Onthaal vanaf 19u30 

 

Jongdementie is meer (dan) vergeten 

Donderdag 26 april 2018 van 20u-22u 

Onthaal vanaf 19u30 

 

Omgaan met veranderend gedrag 

Donderdag 27 september 2018 van 20u-22u 

Onthaal vanaf 19u30 

 

Zinvolle dagbesteding in de thuissituatie 

Donderdag 6 december 2018 van 20u-22u 

Onthaal vanaf 19u30 

 
Zorgen voor een ander, start met zorg 

dragen voor jezelf! 

Daarom zullen wij ook nog een aantal informele 

ontmoetingen organiseren waarbij een lach en 

een traan gedeeld kunnen worden. Laat ons 

zeker weten of je ook hieraan wenst deel te 

nemen! 

 

Data Familiegroep Dementie regio Sint-Niklaas 

11/01, 08/02, 19/04, 21/06, 20/09, 18/10 en 

13/12/2018 van 19u-21u 

Locatie: Lokaal Dienstencentrum Den Aftrap 

Gerdapark 14, Sint-Niklaas 

Data Dementiepraatcafé Sint-Niklaas 

22/02, 17/05, 20/09 en 22/11/2018. 

Locatie: Bib Sint-Niklaas, H. Heymanplein 3 

Van 19u30-21u30 

Praktische informatie 

Contact: 

Ellen Waltens 

Tel. 0474 875 157 

e-mail: 

jongdementiewaasland@alzheimerliga.be 

Locatie: 

Lokaal Dienstencentrum Den Aftrap 

Gerdapark 14 

9100 Sint-Niklaas 

 

 

 


