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We delen en leren
met elkaar, in
contact blijven,
afstemmen

Waar ruimte
gecreëerd wordt voor
ieders inbreng en
ieders inbreng telt
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Waar iedereen
welkom is en
ruimte is voor
persoonlijke
ontmoeting, waar
mensen zich
verbonden voelen
met elkaar

-Diverse activiteiten
-Sociale creativiteit
-Keuzevrijheid
-Eigen regie

-Samen zijn
-Samen doen
-Samenwerken
-Elkaar steunen
-Vriendschap
-vieren

-Open gesprek
-Veiligheid
-Inleving
-Experimenten
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Mensen uit de buurt zijn
welkom en we maken
gebruik van de mensen en
mogelijkheden in de buurt.
Door voorbeeld te zijn/voor
te leven, laten we zien wat
er mogelijk is en inspireren
we anderen in de
samenleving
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-Nabijheid
-Nabuurschap
-Community
-Wederkerigheid
-Inclusiviteit
-Emancipatie
-Niet gevangen in
regelgeving en
zorgstructuren

-Aandacht
-Verwondering
-Zelfexpressie
-Creativiteit
-Kunst
-Humor

Waar mensen gekend
en gezien worden, mensen
zijn in essentie onkenbaar
en veranderen in het
dementieproces

n

Laagdrempelige informatie- , advies- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie & vrienden
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Dementievriendelijk,
leer bevorderend,
duurzaam

Van, voor en door
participanten /
deelnemers,
samenwerkend,
gelijkwaardig

December 2019

O

Toelichting

Kernwaarden
onderschrijvend en
uitdragend, visionair,
faciliterend en
vertegenwoordigend,
actief samenwerkend
met gemeenten /
overheid en
maatschappelijke
organisaties

Participan
ten/deeln
em
dementie
, mantelzo ers (mensen met
rgers en v
rijwilligers
profession
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als

Improviserend en
structurerend,
ondersteunend, creatief,
netwerk organiserend,
overstijgend, backup
coördinator

Harde voorwaarden

Best

Gesubsidieerd door
(gemeentelijke) overheid en
fondsen, narratieve
verantwoording,
ruileconomie, duurzaam

uur

Laagdrempelige informatie- , advies- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie & vrienden

