
Vrijwilligers maken het 
verschil voor mensen met 
dementie en hun omgeving!

Als dementievrijwilliger bezoekt 

u de persoon met dementie thuis 

en ontlast u de mantelzorger. 

U onderneemt activiteiten, 

biedt aanwezigheidshulp en 

bent een luisterend oor voor de 

mantelzorger. Met uw persoonlijke 

hulp kunnen mensen met dementie 

en hun mantelzorgers zo lang 

mogelijk de dingen blijven doen 

waar ze plezier aan beleven.

 Dementievrijwilliger

Doet u mee?

Het aantal personen met dementie gaat de komende jaren flink stijgen. Ook in de gemeente Roermond. 

Daarom werkt Dementievriendelijk Roermond samen met professionals, vrijwilligers en mantelzorgers aan een 

Dementievriendelijk Roermond. Doel is dat mensen met dementie en hun naasten zo lang mogelijk kunnen 

blijven meedoen in de samenleving. Om ondersteuning te blijven bieden zijn we op zoek naar vrijwilligers. 

Misschien is het wel iets voor u. Als vrijwilliger kunt u rekenen op ondersteuning door o.a. een uitgebreid aanbod 

aan deskundigheidsbevordering.

Dementievriendelijk Roermond 

verzorgt trainingen voor inwoners, 

(buurt)verenigingen en diverse 

organisaties en bedrijven. Het 

doel van een training is de 

bewustwording vergroten wat 

dementie betekent voor de persoon 

zelf en voor de naaste omgeving en 

hoe u ermee om kunt gaan. Bij een 

training wordt informatie verstrekt 

over dementie, het herkennen 

van signalen en het omgaan met 

mensen met dementie. 

 Publieksvoorlichter

Het Alzheimer Café is een 

maandelijkse bijeenkomst voor 

mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. In het Alzheimer 

Café wordt informatie verstrekt 

in een aangename, veilige sfeer 

waar mensen hun ervaringen met 

elkaar kunnen delen. Een team van 

vrijwilligers bereidt de avonden 

voor en organiseert deze avonden.

 Gastvrouw/-heer
 Coördinator 
 Gespreksleider
 PR-/Communicatievrijwilliger

De afdeling Midden-Limburg van 

Alzheimer Nederland organiseert 

en faciliteert in de regio activiteiten 

op het gebied van ondersteuning 

en belangenbehartiging voor 

mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. Dit gebeurt 

in samenwerking met lokale 

organisaties en vrijwilligers.
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Roermond

Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger aan de slag te gaan binnen 
Dementievriendelijk Roermond of heeft u vragen? 
Neem dan geheel vrijblijvend contact op via info@dementievriendelijkroermond.nl

of met Mw. E. Dorssers, tel. 0475 -345135


