
Mensen met beginnende dementie willen hun leven zoveel mogelijk 

voortzetten zoals ze gewend zijn. Zij hebben meestal verschillende 

talenten en interesses, ondanks hun dementie. Vitale mensen met 

dementie blijven zich richten op een zinvolle daginvulling en het 

inzetten van hun mogelijkheden. Dat lukt meestal nog wel een aantal 

jaren, zeker als ze daarbij ondersteund worden.

Het project DOEmentie in de Gelderse Vallei regelt (vrijwilligers)werk 

op maat waardoor mensen met dementie van betekenis blijven voor 

zichzelf en de omgeving. 

Voor	u?
U wilt graag iets doen met uw vrije tijd. U kunt aangeven hoe u graag 

van betekenis wilt zijn en welk soort werk bij u past. DOEmentie 

zoekt samen met u naar een plek waar u bijvoorbeeld enkele 

uren per week als vrijwilliger aan het werk kunt. Een plek en werk 

passend bij u, dat is het uitgangspunt bij DOEmentie.

Wat	kunt	u	verwachten	van	DOEmentie?	
  Samen met u, uw naasten en/of uw casemanager bespreken we 

uw mogelijkheden; 

  Samen zoeken we naar een bedrijf waar u uw talenten kunt 

inzetten; 

  Op deze plek krijgt u een vast aanspreekpunt 

(werkplekbegeleider) bij wie u met uw vragen terecht kunt; 

  U ontvangt ook buiten het werk om begeleiding. 

Met elkaar, u en uw naasten, draagt DOEmentie eraan bij dat u 

plezier haalt uit uw vrijwilligerswerk, en dat u iets kunt betekenen 

voor een ander. 

Waar	moet	u	aan	denken?
Het zoeken van een passende plek is maatwerk. U kunt hierbij 

denken aan een werkomgeving als een school, een fi etsenmaker, 

een timmerwerkplaats, slagerij, vervoersbedrijf, supermarkt, 

bibliotheek, kinderopvang, sportvereniging. En u mag natuurlijk 

ook uit uw eigen netwerk een organisatie aandragen. 

Dementie	Gelderse	Vallei
Dementie Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van zorg-
organisaties dat zich richt op het bieden van goede ondersteuning 
bij dementie. Dementie Gelderse Vallei biedt ondermeer cursussen, 
informatie, vrijwilligers en persoonlijke begeleiding door case-
managers. Dit zijn hulpverleners met jarenlange ervaring in de zorg. 
Zij bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving. 

www.dementiegeldersevallei.nl
088 6050500



Aan de slag als talentvolle vrijwilliger 

Aanmelden	  

U kunt zich aanmelden via www.dementiegeldersevallei.nl 

of via het telefoonnummer 088-6050500. Ook kunt u bij uw 

casemanager aangeven dat u interesse heeft. Vervolgens 

wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. 

Organisatie	 

DOEmentie wordt uitgevoerd door Malkander in Ede en 

Vrijwilligers Centrum Wageningen.

DOEmentie
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