Betreft: Werving werkgroep leden
Chaam, 21 maart 2017
Beste leden van KBO Baarle,
Graag vragen wij u persoonlijk of u actief wil worden als werkgroeplid van het Alzheimercafé
Alphen-Chaam, Baarle Nassau e.o. Het café vindt plaats in de Geerhof te Chaam.
De werkgroep is door natuurlijk verloop te klein geworden.
Wij willen graag onze enthousiaste werkgroep versterken. Het liefst met een hulpverlener uit
de directe omgeving van het Café. Daarom dachten we aan u.
Het Alzheimer Café heeft drie hoofddoelen:
- Het verstrekken van informatie en voorlichting over de medische, psychosociale en
overige aspecten waar mensen met dementie en hun naasten mee te maken krijgen.
- Erkenning staat hierin centraal.
- Het bevorderen van de emancipatie van mensen met dementie en het helpen
voorkomen dat mensen met dementie en familieleden in een isolement raken.
Functies die beschikbaar zijn binnen de werkgroep
Programmavoorbereider in gezamenlijkheid met de werkgroep
Notulist/secretaris
Penningmeester, met steun van het afdelingsbestuur
Portefeuillehouder pr, met steun van het afdelingsbestuur
Gespreksleider

Tijdsbesteding:
De werkgroep komt vijf keer per jaar bij elkaar voor werkgroep overleg. Dit is gemiddeld om
de twee maanden één overleg van anderhalf uur.
Twee keer per jaar is er een combi overleg tussen de vrijwilligers en de werkgroep van
anderhalf uur.
Het resultaat hiervan is dat er tien keer per jaar, op de tweede maandag van de maand, een
Alzheimercafé wordt gehouden in Chaam waarbij uw inzet gevraagd is van 19.00 tot 21.30
uur. Als er meer werkgroepleden zijn kan er in onderling overleg afgesproken worden dat
men afwisselend aanwezig is, zodat men niet bij alle Alzheimercafé avonden aanwezig hoeft
te zijn.
Alzheimer Nederland geeft u een goede voorbereiding op de functie door het bieden van een
gratis door u te volgen relevante cursus.
Wilt u deel worden van onze inspirerende groep met het hart op de juiste plaats, meldt u dan
aan bij onderstaande personen zodat we een afspraak kunnen maken voor een kennismaking.

We horen graag van u,
Henriette van Heeswijk
Coördinator Alzheimer Café
06-13752936
henriettevanheeswijk@ziggo.nl

Natalie Fens
Gespreksleidster Alzheimer Café
06-2294133
natalie.fens@thebe.nl

