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Willeke Alberti komt optreden!
De eerste landelijke bijeenkomst VOOR en DOOR mensen met dementie op 5
september – Het Dementie-Event – zal worden afgesloten met een optreden
van Willeke Alberti. Willeke komt samen met haar band. Willeke heeft een
speciale verbondenheid met het onderwerp dementie, mede door ervaringen
in haar eigen omgeving. Daarom treedt zij regelmatig op voor mensen met
dementie en vindt zij het een eer en heel erg leuk om op het 1e DementieEvent op te treden.
Programma
Op het programma van het Dementie-Event staat onder andere:
- lezingen van mensen met dementie zelf;
- in kleine groepjes het onderlinge gesprek;
- optredens (zowel van mensen met dementie, als van Willeke Alberti);
- aanwezigen vullen samen een frustratie- en een ideeënwand;
- een lezing van professor Erik Scherder.
Ook wordt een manifest/petitie gepresenteerd op deze dag, vanuit het perspectief van mensen met
dementie zelf. Kortom, een afwisselend programma.
Silvy is mede-dagvoorzitter
In een eerdere nieuwsbrief meldden wij dat journalist Frenk van der Linden
dagvoorzitter is van het Dementie-Event. Inmiddels kunnen wij melden dat hij
dat samen met Silvy Ramsche doet. Silvy heeft zelf dementie, doet regelmatig
mee aan activiteiten van het Odensehuis Amsterdam-Zuid en is te beluisteren
via de dementiedagboeken van Dementieweb. Een elkaar goed aanvullend duo
leidt de aanwezigen dus door de dag.
Waarom alleen voor mensen met dementie?
We hebben de afgelopen tijd veel vragen gehad van familieleden en zorgprofessionals over
waarom zij niet bij het Dementie-Event mogen zijn. Dat is een nadrukkelijke wens van de
programmacommissie, die geheel bestaat uit mensen met dementie zelf. Zij hebben de ervaring
dat als in de omgeving van mensen met dementie bekenden rondlopen, sommigen het gesprek
voeren over laten aan familie/zorgverleners. Mensen met dementie uiten zich beter en vrijer als
ze onder elkaar zijn, zo is de ervaring en verwachting.
Dit betekent niet dat familieleden en begeleidende zorgverleners helemaal niet welkom zijn.
Voor hen die een actieve begeleidende rol hebben rond het vervoer e.d., is een speciaal siteevent. Dit betekent voor hen films over dementie kijken en nabespreken, alsmede met
natuurgidsen/boswachters erop uit in de mooie omgeving. Mocht er wat aan de hand zijn met
een deelnemer met dementie, zijn de deelnemers aan het site-event snel ‘oproepbaar’. In de
grote zaal van het Dementie-Event zijn ruim 30 ervaren vrijwilligers aanwezig om alles in goede

banen te leiden. In de loop van de middag rond de presentatie van manifest/petitie, zullen de
begeleidende familieleden en zorgverleners ook worden toegelaten tot het Dementie-Event zelf,
zodat gezamenlijk ook genoten kan worden van het optreden van Willeke Alberti. Wij
verwachten 300 deelnemers aan het Dementie-Event zelf en 100 deelnemers aan het site-event
voor familie en zorgverleners.
Waarom ga ik naar het Dementie-Event?
Eén van de mensen met dementie die naar het Dementie-Event
komt, is Joop uit Apeldoorn. “Voor mij is het Dementie-Event een
beetje een thuiswedstrijd. Ik werk namelijk één keer per week als
vrijwilliger op Radio Kootwijk in het kader van DemenTalent. Ik ben
daar met name actief met het onderhoud van de natuur, zoals je op de
foto hiernaast kan zien. In het verleden heb ik ook meegeholpen met het
opknappen van het prachtige gebouw waarin het Dementie-Event plaats
vindt. Ik ben 74 jaar en weet al bijna 10 jaar dat ik dement word. Voor ik
actief werd bij DemenTalent hing ik thuis maar een beetje op de bank. Ik
kwam tot niks. Dankzij mijn deelname aan DemenTalent heb ik veel meer
zelfvertrouwen gekregen en doe ik ook thuis weer meer. Mijn vrouw Elly
zegt letterlijk dat zij mij sindsdien ‘weer teruggekregen heeft’. Ik kom van
origine uit Papoea. Ik woon sinds 1962 in Nederland. Toen ik nog werkte was ik groepsleider met
‘moeilijk opvoedbare jongens’ in Hoenderloo. Ik ga naar het Dementie-Event omdat ik gesprekken
met lotgenoten belangrijk en inspirerend vind. Het helpt mij met de acceptatie van mijn ziekte. Ook
wil ik de maatschappij laten zien hoe belangrijk het is om actief en nuttig te blijven. Ik heb zelf aan
den lijve ondervonden hoe belangrijk dat is.”

Start van een beweging
Marco Blom, adjunct-directeur en al meer dan 20 jaar werkzaam bij Alzheimer Nederland, ziet
het event als een logische stap vooruit en het begin van een nieuwe periode. We werken al jaren
hard voor mensen met dementie en mantelzorgers voor een betere kwaliteit van leven door
goede beeldvorming en meer begrip in de samenleving, door te ijveren voor betere zorg vanaf
diagnostiek tot in de latere fasen en door passende hulp te bieden. Maar de stem van mensen
met dementie moet worden versterkt. Dementie kent veel verschillende vormen, mensen
hebben uiteenlopende wensen en behoeften, antwoorden kunnen heel gevarieerd zijn. Het is
mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is om aan dit eerste grootschalige event deel te
nemen. Ik zie ernaar uit om alle stemmen en meningen te horen en op die manier een basis te
leggen voor betere hulp, goede dementiezorg en meer begrip in de samenleving. En om de stem
van mensen met dementie in onze samenleving samen uit te dragen.
Aanmelden
Aanmelden voor het Dementie-Event, kan tot 23 augustus via het aanmeldingformulier dat op
www.alzheimer-nederland.nl/dementie-event staat. Graag ingevuld opsturen naar
info@anderszorgen.nl. Hoe eerder hoe liever….
Organisatie en sponsoring
Het Dementie-Event wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de FacilicomFoundation. Voor deelnemers is het Dementie-Event gratis. De organisatie is in
handen van Alzheimer Nederland en zorginnovatiebureau DAZ.
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