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PERSMEDEDELING     
 

uw kenmerk       dienst / functie Communicatieambtenaar 

ons kenmerk 13/COM/LVDP/ contactpersoon Lieve Van De Pontseele 

datum 29.10.2013 telefoon         03 778 60 10  

bijlagen       e-mail lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be 
  

 

Overzichtstentoonstelling van 29 oktober – 7 november in Waasland Shopping Center 
 

 

Naar een dementievriendelijk Sint-Niklaas: 1 jaar later.  
 
In Vlaanderen leven naar schatting 100.000 mensen met dementie. Daarvan verblijft 
bijna 70% thuis, verzorgd door hun partner of één of meer naasten. Tegen 2020 
verwacht men dat dit aantal met 30 % toeneemt.  
Op 19 september 2012 ondertekenden de Stad en het OCMW de engagementsverklaring 
als Dementievriendelijke gemeente van het Expertisecentrum Vlaanderen. Daarmee 
engageren stad en OCMW zich om uit te groeien tot een dementievriendelijke stad.  
Het thuiszorgcentrum van het OCMW, ’t Punt, zet 1 jaar later een overzichts-
tentoonstelling op in het Waasland Shopping Center. ’t Punt toont er alle initiatieven 
van het afgelopen jaar. We willen de bevolking laten zien wat dementie is en hoe ze best 
kunnen omgaan met mensen met dementie. Dat moet er toe bijdragen dat mensen met 
dementie ook gewoon kunnen zijn wie ze zijn.  Animatiefilms, zoals een Dino met 
dementie, tonen we hier in primeur. Het is één van de vele kunstprojecten die de 
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten opzetten met hun leerlingen.  
De tentoonstelling in het Waasland Shopping Center - in de gang van het onthaal - is 
gratis te bezoeken tijdens de openingsuren.  
 

Het afgelopen jaar zette ‟t Punt sterk in op de sensibilisering van diverse doelgroepen. 
Handelaars en winkeliers, wijkpolitie en het onthaalpersoneel van de stadsdiensten leerden 
hoe omgaan met mensen met dementie. De stad zette daarnaast ook de tentoonstelling 
„dementie uit de mist‟ op in het stadhuis. 
 
Leerlingen van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten tonen hier in primeur het werk 
dat zij het voorbije jaar maakten rond en samen met mensen met dementie en ‟t Punt.  Dit 
kunstproject heeft een dubbele doelstelling: dementie letterlijk in beeld brengen en materiaal 
ontwikkelen dat we kunnen gebruiken in onze sensibiliseringsacties rond dementie. Anderzijds 
maken jong en oud ook op een andere manier kennis met dementie.  
 
Enkele leerlingen van de opleiding Videokunst maakten enkele animatiefilmpjes waaronder 
„Een dino met dementie‟ dat hier in primeur te zien is.  De afdeling Fotokunst brengt dan weer 
flilmopnames, foto‟s en portretten van mensen met dementie. De kinderen van de Academie 
portretteerden bewoners van Woonzorgcentrum Ter Wilgen en boetseerden samen met klei. 
Bij de leerkracht van de tekenacademie is het project voor herhaling vatbaar. De kinderen en 
de bewoners hebben ervan genoten.  
 
Thuiszorgcentrum ‟t Punt is de trekker van de vele initiatieven in Sint-Niklaas. Het OCMW en  
„t Punt ontvingen 1 jaar geleden 10.000 euro subsidie van de Koning Boudewijnstichting om al 
de getoonde sensibiliseringsprojecten uit te werken zoals de succesvolle Dementiewijzer, 
geheugenkoor Cantanos met intussen 40 leden, die wekelijks samen zingen, de 
sensibilisering van handelaars en winkeliers samen met Unizo en van wijkinspecteurs en 
onthaalpersoneel van stedelijke diensten in samenwerking met het Expertisecentrum  
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Dementie Meander. Op Valentijn 2013 lanceerde ‟t Punt de nieuwe projecten met het 
spektakel „een Hart voor dementie‟ in WZC De Spoele. 
 
‟t Punt merkt dat hun inspanningen om mensen meer vertrouwd te maken met dementie 
werken. “We krijgen meer en meer vragen binnen via onze e-mail dementie@tpunt.be. De 
dementiewijzer wordt vaak aangevraagd, ook door mensen van buiten Sint-Niklaas”, aldus 
Mike Nachtegael, voorzitter en Katelijne Vanderkerken, coördinator thuiszorg van het OCMW. 
Je kunt de dementiewijzer gratis verkrijgen bij ‟t Punt in de Lamstraat 23 of bij de stedelijke 
sociale dienst op de Grote Markt. 
 
Met deze tentoonstelling stoppen we natuurlijk niet. In oktober startte ‟t Punt  in samenwerking 
met de Vlaamse Alzheimerliga ook een familiegroep op in Sint-Niklaas. Lotgenoten ontmoeten 
elkaar regelmatig en delen met elkaar hun ervaringen in Dienstencentrum De Wilg in de 
Lamstraat 23.  
 
Wie een vraag heeft over dementie of over omgaan met dementie, kan terecht bij onze twee 
referentiepersonen gespecialiseerd rond dementie. Zij zetten zich ook in om de cliënten en 
familie te informeren en te ondersteunen. Zo dragen zij bij om een naadloze overgang te 
verzekeren van de thuissituatie naar een opname in een woonzorgcentrum. Zij werkten 
intensief mee aan preventieve acties zoals dit project, maar geven daarnaast ondersteuning 
aan wijkverantwoordelijken, verzorgenden en poetsvrouwen van ‟t Punt.  
Het OCMW-bestuur ondersteunt de dementiewerking van ‟t Punt. Een mogelijke uitbreiding 
van de consultfunctie dementie in ‟t Punt zal onderzocht worden (actieplan 40 uit de 
Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid). 
 
Ook de stad maakt werk van zijn engagement. Tijdens de seniorenweek kun je op 19 
november naar de voorstelling „Uitgewist‟ van Pol Goossen, beter bekend als Frank van 
„Thuis‟, een initiatief van de stedelijke Sociale dienst.  
 
De zanggroep Cantanos is een blijver. Elke week op woensdagnamiddag van 14-16 uur 
komen 40 groepsleden samen zingen in Woonzorgcentrum De Plataan. Cantanos is een 
zanggroep voor mensen met dementie, hun familie en mantelzorgers gegroeid in ons 
woonzorgcentrum De Plataan. Liedjes als „op de purpren hei…‟ passeren de revue maar ook 
het meer recente werk gaan zij niet uit de weg. Wie mee wil zingen, is welkom. 
 
 
Meer info of een vraag over dementie? 
 
Thuiszorgcentrum ‟t Punt, Lamstraat 23 9100 Sint-Niklaas.  
Tel. 03 778 68 68  
E-mail: info@tpunt.be, voor vragen rond dementie: dementie@tpunt.be 
www.tpunt.be 
 
Over dementie: www.onthoumens.be 
 
Informatie voor de pers 

- Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, tel. 0479 90 21 84 
- Katelijne Vanderkerken, diensthoofd thuiszorg OCMW Sint-Niklaas, tel. 03 778 68 58 
- Caroline Van Laere, Kathleen Christiaens, referentiepersonen dementiewerking ‟t Punt, 

tel 03 778 68 62 en 03 778 68 60 
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