
 

Mensen met 
dementie aan zet! 

     

Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming 

die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van 

haar klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. 

Careyn wil samen met anderen bijdragen aan een 

duurzame samenleving, door verbinding te leggen 

en   ondersteuning te bieden, voor iedereen die op 

enig moment in het leven   - tijdelijk - een  vermin-

derd vermogen ervaart om ‘een thuis’ te creëren. 

 

Careyn Welzijn Rozenburg  zet zich in voor het 

welzijn van ouderen en kwetsbaren  binnen 

Rozenburg. Onze vakbekwame en betrokken 

medewerkers en  vrijwilligers staan voor u 

klaar om hulp en ondersteuning te bieden.  
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Wat is DemenTalent en voor wie? 

DemenTalent is een vrijwilligersprogramma 

voor mensen met (beginnende) dementie. 

DemenTalent kijkt naar de talenten en   

mogelijkheden van mensen met dementie. 

Vanuit talenten en interesses wordt er   

gezocht naar een vrijwilligersfunctie op 

maat. 

De betrokkenen worden professioneel be-

geleidt en er is lotgenotencontact mogelijk. 

                                                                                 

De vrijwilligers met dementie worden in 

overleg ingezet in bij Rozenburgse (sport) 

verenigingen, instellingen, wijkcentra, 

groenonderhoud en scholen. Door hun in-

zet voor de maatschappij voelen mensen 

met dementie zich weer actief en betrok-

ken. Bovendien bevordert vrijwilligerswerk 

de zelfredzaamheid en wordt het sociale 

netwerk vergroot. 

 

 Heeft u (beginnende) dementie en ziet 

u nog voldoende mogelijkheden? 

 Wilt u bezig zijn met iets wat u écht 

leuk vindt om te doen? 

 Wilt u zich op een laagdrempelige 

manier inzetten bij u in de buurt? 

 Wilt u weer betekenisvol zijn voor 

anderen? 

Elke persoon is anders en heeft zijn of haar 

eigen voorkeuren en wensen. Vanuit uw 

talenten en interesses wordt er gezocht naar 

een vrijwilligersfunctie op maat. De nadruk 

komt hierbij te liggen op wat u wilt en leuk 

vindt, en niet op wat u niet (meer) kunt. 

DemenTalent in het kort 

Klantgericht                                                                                  

Op basis van de talenten en mogelijkheden 

van de vrijwilliger met dementie wordt er ge-

keken naar een passende vacature. 

Ondersteuning                                                                                      

De vrijwilliger met dementie wordt begeleidt 

door de partij waar men werkt en ondersteunt 

door een professional van Careyn met experti-

se op het gebied van dementie.  

Samenwerking                                                                            

Careyn werkt in dit programma samen met 

onder andere Voetbal Vereniging Rozenburg.  

Aanmelden of meer informatie?                             

Neem contact op met Careyn Welzijn Rozen-

burg via het.veerhuis@careyn.nl  of bel met                     

0181-251089. Voor persoonlijk contact kunt 

u langskomen in Dorpscentrum ‘t Veerhuis 

(Careyn), Blankenburg 5. 

 


