PARTNERBROCHURE

Leuven, maart 2018
Zorgcirkels Jongdementie, in juni 2016 opgericht door het enthousiasme van professionelen van
Woonzorgnet-Dijleland en het expertisecentrum Vlaams-Brabant Memo, is een uniek project dat van bij
de start zijn doel niet gemist heeft.
Met de ‘Zorgcirkels Jongdementie’ creëren we een draagvlak om de toekomst van jonge personen met
dementie, hun mantelzorgers en omgeving zo hoopvol mogelijk te maken. Hét Ontmoetingshuis, ’s
Hertogenlaan 97 te Leuven, wil een veilige thuishaven zijn waar gezinnen met jongdementie zowel
ondersteuning, lotgenotencontacten als een prikkelend activiteitenaanbod vinden.
Om het draagvlak van de organisatie te vergroten werd in de zomer van 2017 de CVBA-SO Zorgcirkels
Jongdementie opgericht. Deze coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk kreeg er naast Vzw Woonzorgnet-Dijleland de cvba Thuisverpleging Meerdael en vzw
Landelijke Thuiszorg als vennoten bij. Dat Zorgcirkels Jongdementie de eerste Vlaamse zorgcoöperatie
is, daar hebben we hard voor gewerkt en zijn we trots op. Wij zijn uniek in Vlaanderen en dat mag
geweten worden! Dit project wordt ondersteund door tal van ambassadeurs, vrijwilligers en
sympathisanten, en gedragen met subsidies en giften.
Na het succes van vorig jaar organiseren we opnieuw een benefietconcert waarvan de opbrengst
integraal gaat naar dit goede doel. Op 23 mei concerteren ‘The Philips’ met oa onze ambassadeurs Jan
Hautekiet en Ben Crabbé in de Leuvense concerttempel Het Depot. Het benefietconcert zal vanaf nu
‘Music for Luc’ noemen, een eerbetoon aan Luc Claes, van wie we vorig jaar veel te vroeg afscheid
moesten nemen.
In de hierna volgende sponsorbrochure vind je meer info over ‘Zorgcirkels Jongdementie’ en hoe je kan
steunen.
We hopen u als partner te mogen ontmoeten en een topconcert te kunnen bieden. Alvast van harte
dank voor uw interesse. Graag tot 23 mei.

Jacques Roggen, voorzitter CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie
Vennoten en zorgbegeleiders van de CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie
Jan Hautekiet, Ben Crabbé, Cath Luyten, Erik & Isabelle Meulemans-Mertens – ambassadeurs van de
Zorgcirkels Jongdementie

Ons project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Stad Leuven

Hét Ontmoetingshuis – Waar mensen met jongdementie
“onder elkaar zijn”
Het zal je maar overkomen! Je bent midden 40 of 50 en je kijkt met je partner uit naar een
periode met afgestudeerde kinderen, afbetaalde leningen en vooral meer tijd om samen te
genieten. En dan begin je plots abnormaal veel te vergeten, krijg je je werk niet meer
georganiseerd, klaagt je omgeving over je veranderend gedrag…
Dementie op jonge leeftijd is meer dan gewoon eens iets vergeten. Het is een onomkeerbaar
aftakelingsproces, waarbij ook iemands persoonlijkheid verandert en het uitvoeren van
dagdagelijkse bezigheden alsmaar moeilijker wordt. Uiteindelijk word je helemaal afhankelijk
van anderen, wat het leven van het hele gezin ingrijpend verandert. In het begin staan velen er
immers alleen voor. Erover praten, is vaak lastig omdat er nog steeds een taboe en veel
onbegrip rust op de ziekte. In Vlaams-Brabant leven naar schatting driehonderd tot duizend
personen met de diagnose “dementie op jonge leeftijd”.
Hun noodkreten belanden reeds meer dan 15 jaar bij het Expertisecentrum Dementie Memo in
Leuven. Sinds het voorjaar van 2015 werkt Memo daarom met verscheidene partners uit de
onderwijs-, zorg- en welzijnssector samen aan de uitbouw van 8 Zorgcirkels Jongdementie:
sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleiding aan huis, dagverzorgingscentrum, een woonunit, een
buddywerking, aangepaste vorming, een ontmoetingsgroep en Hét Ontmoetingshuis, dat in
juni 2016 zijn deuren opende in de ’s Hertogenlaan 97 te Leuven.
Dit huis in de straat, waar mensen gewoon onder mekaar kunnen zijn, biedt informatie, steun
aan
lotgenoten en een zinvolle dagbesteding. Elke maandag, donderdag en vrijdag, kunnen jonge
mensen met dementie en hun mantelzorgers er terecht om elkaar te ontmoeten en deel te
nemen aan een prikkelend activiteitenaanbod. Er wordt samen gelachen, gegeten, lief en leed
gedeeld, maar ook mantelzorgers vinden er handvatten en tips om de zorg thuis vol te houden.
Hoewel het project Zorgcirkels Jongdementie is erkend als ‘proeftuin in de geestelijke
gezondheidzorg’ steunt de werking hoofdzakelijk op tijdelijke subsidies en de inzet van vele
vrijwilligers.
Wat 2 jaar terug voorzichtig startte als een project met een handvol gezinnen, kent steeds meer
succes. Reeds meer dan 60 gezinnen hebben ondertussen de weg gevonden naar Hét
Ontmoetingshuis of één van de andere zorgcirkels. Dit bewijst dat het initiatief daadwerkelijk
beantwoordt aan een bestaande nood. Of zoals een mantelzorger recent in een radio-interview
vertelde: “Dit project is voor ons onontbeerlijk!”

The Philips
Als je de naam ‘The Philips’ hoort, denk je niet onmiddellijk aan een ‘stelletje ongeregeld’ dat op een
mooie lenteavond Het Depot in Leuven in lichterlaaie gaat zetten. Maar niets is minder waar …
topmuzikanten die elkaar vinden en graag plezier maken op een podium…
We vroegen onze ambassadeur van het eerste uur, Jan Hautekiet of hij zoals vorig jaar opnieuw wou
concerteren voor ons goede doel. Als je dan onmiddellijk een ‘ja’ krijgt, dan weet je dat hij ons project
graag steunt.
Jan vertelde me dat hij nog in een leuke band speelt met collega ambassadeur Ben Crabbé. Alvast een
mooi verhaal om onze beide ambassadeurs samen ‘on stage’ te hebben.
The Philips spelen “COVERAMBIANCE” van de jaren ’50 tot nu. Een ‘playlist’ is er niet … het publiek
vraagt, zij spelen en zingen … ambiance verzekerd!
Vorig jaar concerteerde ‘De Laatste Showband’ in een bloedhete stadsschouwburg op de warmste dag
van het jaar voor een zittend publiek. Dit jaar kunnen 840 sympathisanten van de Zorgcirkels
Jongdementie zittend of dansend dit concert meemaken!
Erik

The Philips:
Filip Bollaert: gitaar en zang bij oa Günther Neefs, Isabelle A, Sandra Kim, Jelle Cleymans
Ben Crabbé: waarschijnlijk de bekendste presentator in Vlaanderen en drummer van de Kreuners
Bert Embrechts: alom geprezen bassist die waarschijnlijk al op elk Belgisch podium heeft gestaan
Jan Hautekiet: radiopresentator, producer, journalist, taalvirtuoos en gepassioneerd pianist
Henri Ylen: professioneel muzikant – saxofonist bij oa Soulsiter, Noordkaap, K3, Günther Neefs

Special guests:
Eline De Munck: presentatrice, actrice, VJ, Odette Lunette, zangeres
Guy Swinnen: legendarische rockgitarist van The Scabs
Big Bill: ‘Ene me hesp’ & ‘Stoase Blues’ – een Leuvense legende

Presentatie: onder voorbehoud
Cath Luyten: Vlaanderen vakantieland, Van Gils & Gasten, Vandaag over een jaar

Een leuk avondje uit met je zaak, je personeel, je klanten, …
Hoe word je partner van dit project?
Het concert van The Philips heeft plaats op woensdag 23 mei om 20.00 u. in Het Depot –

Martelarenplein (stationsplein) te Leuven. We bieden je 2 sponsorpakketten aan; maar sponsoring op
maat is altijd bespreekbaar.

Sponsorpakket € 250 (exclusief BTW) geeft als commerciële return:
1. 5 concerttickets

2. Uw logo – roterend – op de lichtkrant van Het Depot – zichtbaar door alle Leuvense
stationbezoekers en passanten gedurende de volledige dag

3. 5 food tickets voor Würst on Tour – Foodtruck Jeroen Meus
Sponsorpakket € 500 (exclusief BTW) geeft als commerciële return:
1. 10 concerttickets

2. Uw logo – dubbel roterend - op de lichtkrant van Het Depot – zichtbaar door alle Leuvense
stationbezoekers en passanten gedurende de volledige dag

3. 10 food tickets voor Würst on Tour – Foodtruck Jeroen Meus

4. Zitplaatsen in Het depot op aanvraag tot einde beschikbaarheid
Dit event is een organisatie van vrijwilligers “CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie” waarvan de opbrengst
integraal gaat naar de promotie en de ondersteuning hiervan.

Elke financiële transactie, facturatie, onkostennota verloopt via “CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie”
met rekeningnummer BE85 7360 3849 3506

Donaties verlopen via Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw met rekeningnummer

BE13 7350 1899 7739 . Fiscale attesten kunnen afgeleverd worden vanaf een donatie van € 40.
Wij komen graag naar je toe om er samen een ‘leuke gezellige avond’ van te maken.
Contacteer Erik Meulemans via erik@mertensschoenen.be of 0475/76.70.86

Uw logo op de lichtkrant van Het Depot

