MISSIE EN VISIE
‘t moNUment is een inloophuis voor mantelzorgers en personen met dementie in de thuiszorg.
De bezoekers, mantelzorgers en personen met dementie en hun familie, vormen de spil van
het inloophuis. Zij schrijven mee de krijtlijnen van de werking van het inloophuis. Kwaliteit van
leven staat voorop. Het inloophuis wil met zijn werking perspectief bieden en voorkomen dat
mensen met dementie en hun mantelzorgers in een isolement belanden.

Eigen regie en mogelijkheden staan hoog in het vaandel. Respect en keuzevrijheid zijn 2
belangrijke aspecten in het inloophuis. De noden en behoeften van de bezoekers vormen het
uitgangspunt voor alles wat in het ’t moNUment gebeurt.
We geven mensen met dementie een stem in de maatschappij door hen zolang mogelijk te
laten deelnemen aan de samenleving.
Door ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden verhogen we de redzaamheid en
het functioneren van de persoon met dementie in de thuissituatie.
Zolang ik er ben doe ik mee is een gedragen pijler.

Dankzij een Europees project kunnen we inzetten op uitbreiding van het inloophuis
Een aanbod van op maat gemaakte technologische oplossingen en een digitaal platform,
ingevuld door en voor mantelzorgers, wil de veerkracht en doorzettingsvermogen van
mantelzorgers versterken.
Er is professionele en structurele ondersteuning van mantelzorgers en personen met dementie
via info, advies en het organiseren van lotgenotencontact.

VRIJWILLIGERSWERK
Deze notitie wil vrijwilligers duidelijkheid geven over hun rol, positie rechten en hetgeen we
van vrijwilligers verwachten in het inloophuis dementie.
Onder vrijwilligerswerk verstaan we werkzaamheden die niet betaald verricht worden voor de
organisatie. Een vrijwilliger in ’t moNUment doet haar of zijn werk in of vanuit de organisatie
van de stad Mechelen.

Met iedere vrijwilliger is er een gesprek rond motivatie, inzet, bereikbaarheid en welke talenten
je waar wil inzetten. Het uitgangspunt is dat een vrijwilliger werkt voor anderen of voor de
samenleving. Uiteraard is het ook van belang dat het betekenisvol is voor de vrijwilliger zelf.
We streven ernaar dat elke vrijwilliger zijn talenten kan inzetten. De focus hierbij is wat
mensen, ook al hebben ze een beperking, nog wel kunnen bijdragen. Dit geldt zowel voor
vrijwilligers, mantelzorgers en mensen met dementie.

’t moNUment heeft ook vrijwilligers met beginnende dementie.
De coördinatoren maken met deze deelnemers afspraken op maat over werkzaamheden en
begeleiding.

KERNCOMPETENTIES - VRIJWILLIGERS
Samenwerking, flexibiliteit, inlevingsvermogen, een luisterend oor zijn enkele belangrijke
sociale vaardigheden om een veilige en huiselijke omgeving te creëren voor mantelzorgers en
personen met dementie.
Kennis van het ziekteproces dementie is een zeer goede basis om mantelzorgers en personen
met dementie te begrijpen en te ondersteunen in het dagdagelijkse leven.

Bij het ondertekenen van een vrijwilligerscontract ben je geregistreerd bij de stad Mechelen en
in orde met de nodige verzekeringen.

WAAROM VRIJWILLIGERS IN HET INLOOPHUIS?
Op Maandag, dinsdag en vrijdag van 9u-12u – 13u30 tot 16u30 kan je vrij inlopen in het
inloophuis. Avondgesprekken en wegwijsgesprekken zijn mogelijk op afspraak op maandag,
dinsdag of vrijdag.



We zoeken vrijwilligers, mantelzorgers die aanwezig kunnen zijn als er bezoekers
langskomen ,tijdens de vrije inloopuren.



We zoeken vrijwilligers, mantelzorgers die een activiteit willen ondersteunen, zowel binnen
als buitenactiviteiten.



We zoeken vrijwilligers, mantelzorgers die mee willen denken over het activiteitenaanbod.



We zoeken vrijwilligers, mantelzorgers die mee het zorg technologische luik en digitaal
platform willen ondersteunen.



We zoeken vrijwilligers, mantelzorgers die zin hebben om het dementieverhaal in
Mechelen mee uit te schrijven.

Aarzel niet ,schrijf je in zonder enige verplichting.
Kamala Leemans coördinator van het Europees project en Hilde de Weerdt lokale coördinator
nodigen je na inschrijving uit voor een gesprek.
Tot dan!

Inloophuis Dementie ’t moNUment
LDC De Schijf
Lijsterstraat 2
2800 Mechelen
dementie@mechelen.be
https://www.mechelen.be/tmonument

