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Nieuwsbrief  
Dementie Anders Bekeken Hattem 
Jaargang 1 nr. 1 -  augustus 2018 

 

 

 
Stichting 
Vanaf 24 mei 2018 zijn we officieel “Stichting Dementie Anders Bekeken” en dat hebben we blij en 
enthousiast gevierd. Op naar de volgende stappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur bestaat uit 4 leden: Voorzitter: Trijnie Lucht, Secretaris: John Lucht, Penningmeester: Petra 
Blok, Creatief lid: Eva van het Ende. Een KvK nummer hebben we inmiddels, het banknummer neemt 
helaas iets meer tijd in beslag.  
 

Giften 
Ondanks dat we nog geen banknummer hebben zijn de eerste giften binnen. Wij bedanken iedereen daar 
hartelijk voor, niet alleen voor het geven maar ook voor de inspanning die wordt gedaan om mensen erop 
te attenderen. Voor eenieder die een gift wil doen, kan dat voorlopig doen op bankrekening NL94 INGB 
0004 0380 87 ten name van Trijnie Lucht o.v.v. “Gift Dementie Anders Bekeken”. Als het nieuwe 
banknummer binnen is dan zullen wij dat direct doorgeven. 
 

Beleidsplan 
Het beleidsplan is in concept klaar maar omdat wij ook naar buiten treden met een website, flyer en een 
meer zakelijke promo willen wij de teksten en de vorm op elkaar afstemmen. Het beleidsplan kan daarom 
nog iets worden bijgesteld qua tekst en/of lay-out. 
 

Het Regenbooghuis 
Tijdens de vele creatieve dagen/avonden die praktisch elke week plaats vinden, komen steeds weer de 
chakrakleuren ter sprake. In het huis zullen we gaan werken vanuit de chakrapsychologie en omdat de 
chakrakleuren precies dezelfde kleuren zijn dan de regenboogkleuren was het niet meer dan logisch om 
ons huis de naam “Het Regenbooghuis” te geven. Die kleuren willen we dan ook in het interieur terug 
laten komen. De naam, behandeling en de omgeving zijn op deze manier volledig op elkaar afgestemd. 
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Flyer en Promo  
De laatste hand wordt gelegd aan de flyer en promo. Beiden moeten ook, zoals eerder benoemd, worden 
afgestemd op alle andere stukken waarmee wij naar buiten treden. De flyer is een korte en heldere uitleg 
in A5 formaat die mensen enthousiast mag maken om meer van het huis te willen weten. De promo is 
een meer zakelijke tekst die meer geschikt is voor eventuele sponsors, fondsen, giften of aanmeldingen. 
Kortom, voor iedereen die de stichting en Het Regenboog Huis een warm hart toedraagt. De flyer wordt 
gedrukt en kan worden uitgedeeld. De promo zal in een meer beperkte oplage worden afgedrukt omdat 
wij verwachten dat deze meer geschikt is om als pdf te versturen naar belangstellenden.  
 

Dag training(en) 
Voor mensen die op welke manier dan ook interesse hebben in Spiritueel werken met mensen die lijden 
aan dementie worden trainingen samengesteld. Deze trainingen zijn bedoeld voor mantelzorgers, familie, 
verzorgenden, vrijwilligers of anderen die meer willen weten over ‘anders’ werken in het proces van 
dementie. Kennismaken met de aura en de 7 chakra’s is een onderdeel van de training. Daarnaast staat 
de chakrapsychologie centraal. Wat vertelt deze chakrapsychologie over de ziekte dementie? Wij vinden 
het uitermate belangrijk om hiervan kennis op te doen. Men hoeft niet de aura te zien of te voelen, maar 
wel weten waarom het ‘anders’ werken een belangrijke schakel is in de communicatie met de bewoner, 
de familie en alle mensen die hierbij zijn betrokken. Inzicht in het ziekteproces van de bewoners staat 
centraal zodat we met elkaar deze mensen optimaal kunnen begeleiden. Er is al een introductietraining 
gereed. Voor aanmeldingen of informatie raadpleeg de contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief. 
 

Medewerkers 
Alle medewerkers worden opgeleid en begeleid in een persoonlijke benadering. Concreet houdt dit in dat 
ze leren omgaan met de heftige emoties die vrij kunnen komen bij de bewoner. Een gedegen zelfbeeld is 
daarbij essentieel. De training die aan alle medewerkers wordt aangeboden, is gebaseerd op de chakra-
psychologie zoals eerder vermeld. Vanuit de chakra-psychologie leer je jezelf ‘anders’ kennen en kun je 
de bewoner zien in alle aspecten. Deze basis is nodig om het complexe gedrag van mensen die lijden aan 
dementie te begrijpen. Voor de mantelzorgers/partners zal veel aandacht en zorg zijn. Ook zij krijgen de 
gelegenheid cursussen te volgen.  

Boek ‘Is het gisteren of vandaag’ 
Het boek is te lezen in verschillende bibliotheken in Nederland. De overkoepelende organisatie van alle 
bibliotheken Biblion heeft een schitterende recensie geschreven waarop tientallen exemplaren door de 
bibliotheken zijn aangeschaft. Hier volgt de recensie geschreven door Frans Gerritsen: 
 

Dementie heeft naast het feitelijke lichamelijke en geestelijke lijden ook een spirituele dimensie. 
De auteur, auratherapeute, vertelt een zeer persoonlijk verhaal over haar eigen dementerende en 
inmiddels overleden moeder. Zij ziet de energie die met het proces te maken heeft en constateert 
dat de ziel een proces van traumaverwerking en reiniging ondergaat, daarbij geholpen door 
lichtwezens uit een hogere dimensie en familieleden die reeds zijn 'overgegaan'. De mens heeft 
zeven spirituele centra, de chakra's, en deze moeten worden doorlopen van het laagste niveau tot 
aan het hoogste niveau, de universele liefde. Pas dan is het leven af. Een intrigerend boekje dat 
een grote troost kan zijn wanneer men persoonlijk met dementie te maken heeft. Bevat een 
literatuurlijst. Een uniek werk, zeldzaam in het Nederlandse taalgebied, dat dementie schetst als 
de reiniging van de ziel. 

 
Verder is het boek verkrijgbaar bij de Bruna te Hattem, via Bol.com en natuurlijk via de website van 
Dementie Anders Bekeken, zie voor de contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief.  
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Website 
De nieuwe website voor Dementie Anders Bekeken is in ontwikkeling en zal meer nog dan de oude worden 
afgestemd op het realiseren van ons huis. Alle stappen die daarvoor nodig zijn zullen worden beschreven 
en daarnaast wordt de lezer geïnformeerd betreffende de actuele status van alle stappen. De website 
moest sowieso worden aangepast omdat wij een ANBI-status gaan aanvragen bij de belastingdienst. 
Voorwaarde hiervoor is dat er bestuur gegevens op de site aanwezig en voor iedereen leesbaar zijn. ANBI 
staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is voor een stichting als de onze van groot belang omdat 
schenkingen en giften onbelast kunnen worden gedoneerd voor de gever maar ook belastingvoordelen 
heeft voor de ontvanger dus de stichting. Als de website gereed is, zal dan ook direct de ANBI-status 
worden aangevraagd. 
 

Lezing  

Lezing over ‘Dementie Anders Bekeken’ op 13 september 2018 in het Wheemhuus in Zuidwolde. Voor 
meer informatie zie https://www.wheemhuus.nl/agenda 
 
Lezing over ‘Dementie Anders Bekeken’ op 8 mei 2018 in Zelhem. Voor meer informatie zie 
https://www.verenigingparabool.nl/programma-2018-2019-2 
 

Privacy 

Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. 
Dat houdt in dat er binnen de gehele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De wet houdt voor ons onder 
andere in dat wij aangeven wat er met verstrekte persoonsgegevens gebeurt. Dit wordt ondermeer op de 
website getoond en is voor iedereen leesbaar die daar kennis van wil nemen. Wij willen u dan ook graag 
verwijzen naar de website voor meer informatie hierover. Daarnaast moet aan eenieder die voorheen 
toestemming heeft gegeven voor bv. het toezenden van informatie van de stichting zoals deze 
nieuwsbrief opnieuw toestemming worden gevraagd. Praktisch gezien is dat natuurlijk mogelijk maar wij 
vrezen voor een terugval in het aantal geinteresseerden met name omdat mensen vergeten om antwoord 
te geven op een dergelijk toestemmingsverzoek. Wij passen daarom de werkwijze enigszins aan. Iedereen 
die nog steeds informatie wil blijven ontvangen over het wel en wee van de stichting hoeft niets te doen. 
Stelt u echter geen prijs meer op toezending van informatie dan verzoeken wij u een mail te zenden aan 
ons waarin u dit kenbaar maakt. Uw gegevens zullen dan direct worden verwijderd en u zult niets meer 
ontvangen. 

Aanvullend 
Het ligt in ons verlangen op het terrein van het Regenbooghuis woonunits te creëren voor de familie maar 
te denken valt ook aan de partner van een bewoner die zelf niet aan dementie lijdt. Wij denken aan iets 
soortgelijks als het Ronald McDonald huis. Op deze manier willen wij er zorgen dat mensen voor langere 
of kortere tijd bij elkaar kunnen zijn als zij dat wensen.  
 
Verder zullen wij u de flyer en de promo toezenden als zij gereed zijn. Hierop zal dan ook het juiste 
banknummer worden vermeld. 
 
 
 
 
www. Bank-nummer   

  

Contactgegevens 
Stichting Dementie Anders Bekeken  

 
Voor informatie, vragen en/of opmerkingen 

 

info@dementieandersbekeken.nl 
www.dementieandersbekeken.nl 
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