
  

 

Gezocht vrijwillige coördinator voor Alzheimer Café Lingewaard 

Mensen met dementie hebben behoefte om te praten over wat de ziekte voor hen betekent 

en wat de gevolgen ervan zijn in hun dagelijks leven. Goede voorlichting en kennis over de 

gevolgen in het dagelijks leven, het nog zo lang mogelijk actief kunnen blijven en hoe er mee 

om te gaan, geeft zowel mensen die het treft als hun mantelzorgers houvast en steun. In een 

Alzheimer Café komen al deze onderwerpen maandelijks aan de orde en kunnen mensen 

ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren. Mensen voelen zich hierdoor minder alleen 

staan in het dementieproces. 

In het najaar van 2019 is een coördinatieteam van Stichting de Zandse Kerk vol 

enthousiasme gestart met het organiseren van een Alzheimer Café in de gemeente 

Lingewaard (ACL). Alles stond in de startblokken om in maart 2020 te starten in de Zandse 

Kerk in Huissen. Toen kwam corona. Dat zorgde ervoor dat alles rond het ACL stil kwam te 

liggen. Intussen zijn we een jaar verder en corona is nog steeds een grote spelbreker en 

onzekere factor. Maar wij vertrouwen erop dat in het najaar weer meer mogelijk is. 

Wij zijn op zoek naar een vrijwillige coördinator voor de doorstart van het ACL. Als 

coördinator draag je zorg voor de algehele organisatie van het ACL, de financiën en de 

samenwerking met Alzheimer Nederland. Je voert regelzaken uit samen met het bestuur van 

Stichting de Zandse Kerk, enthousiaste vrijwilligers en betrokken organisaties. In een 

werkgroep bestaande uit gespreksleiders en organisaties zoals RijnWaal, STMR, Buurtzorg, 

Zinzia Zorggroep en SWL worden de onderwerpen voor het ACL bepaald, circa 10 avonden 

per jaar. Als coördinator geef je samen met alle betrokkenen vorm aan de avonden. 

Ben je een organisator pur sang? Zit samenwerken in jouw bloed? Wil je graag een bijdrage 

leveren aan een positieve benadering van dementie en een podium bieden aan mensen die 

te maken krijgen met dementie? Dan is deze vrijwilligersvacature wellicht iets voor jou.  

Heb je belangstelling of vragen over deze vacature, neem dan contact op met bestuurslid 

Herman Geerts M: 06- 43435592, E- mail: bestuurslidASF@zandsekerk.nl 
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