
Maak kennis met De Fonkel 

In de zuidelijke westhoek werd in 2016 het 
initiatief genomen om een buddywerking 
voor personen met jongdementie op te rich-
ten. 

1 of 2 keer per maand komen personen met 
jongdementie, begeleid door hun partner of 
familielid, en buddy bijeen om samen een 
ontspannende namiddag door te brengen. 

Een wandeling, creatieve activiteit, muse-
umbezoek, … er is samen nog zo veel moge-
lijk! 

Mensen met jongdementie en hun partners 
kijken uit naar deze bijeenkomsten en krij-
gen energie om nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. 

Ook voor de partner of de familieleden, die 
op nog jonge leeftijd geconfronteerd wor-
den met jongdementie, zijn deze bijeen-
komsten heel waardevol. Het zijn ook mo-
menten  om ervaringen uit te wisselen. We 
zien de fonkeling in hun ogen. Zo is ook de 
naam van de buddywerking ontstaan: De 
Fonkel. 

Onze bijeenkomsten gaan door in Heuvel-
land, Ieper of Poperinge. Maar voor sommi-
ge activiteiten trekken we er ook wel eens 
verder op uit. 

Kent u of bent u een persoon met jongde-
mentie of bent u betrokken in de zorg voor 
een jongdementerende persoon, neem dan 
gerust contact met ons op. We geven u 
graag alle info over onze werking. 
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Vrijwilliger: jij maakt het verschil voor  

De Fonkel 

 

Wij zijn op zoek naar echte maatjes, betrok-
ken personen, vrijwilligers die zich regelmatig 
willen engageren voor de persoon met jong-
dementie. 

In de eerste 
plaats organise-
ren we groepsbij-
eenkomsten die 
ook de verbon-
denheid tussen 
de buddy’s en de 
personen met 

jongdementie bevorderen. 

Eens de band groeit tussen een buddy en 
een persoon met jongdementie kunnen ook 
individuele activiteiten ondernomen worden: 
samen gaan wandelen, fietsen, zwemmen, 
een terrasje doen, … 

De buddy is dan ook belangrijk voor de per-
soon met jongdmentie én de partner. 

Lijkt dit iets voor jou? Wens je bijkomende 
inlichtingen? Neem dan vrijblijvend contact 
op via deze gegevens: 

 

  

 

 

 

 

 

@       info@de-fonkel.be 

  0495 72 32 47 

       Facebook.com/De Fonkel  
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