Hebt u vragen? Contacteer ons gerust.
Jonge mensen met dementie komen steeds
meer in beeld en dat is een positieve evolutie. Zij
hebben recht op een specifieke, specialistische
begeleiding die anders is dan de begeleiding die
oudere personen met dementie hebben. Hen
begeleiden vormt een uitdaging.
Vragen rond jongdementie zijn vaak complex,
ingrijpend en erg uiteenlopend. Jomewo wil deze
uitdaging aangaan en u helpen bij uw zoektocht
naar hulp en begeleiding.

Het kan zijn dat u na het lezen van deze flyer nog
vragen hebt. Wij staan steeds klaar om u met raad bij
te staan en u te helpen.
WZC De Zilvermolen
T.a.v. Astrid Verhagen
Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
 +32 478 99 77 13
 info@zilvermolen.be
http://www.zilvermolen.be

Jomewo

voor personen met jong-dementie
en het Syndroom van Korsakov

Jo(nge) Me(nsen)
(in een) Wo(on- en zorgcentrum)
BIJ ONS BENT U WELKOM
Bent u een persoon met jong-dementie of met
het Syndroom van Korsakov? Bent u jonger dan
65 jaar? Dan kan u bij ons wonen.
Jomewo is een initiatief van WZC De Foyer vzw.
Jonge personen met dementie wonen samen in
een voor hen specifiek ingerichte leefruimte. Zij
en hun familie krijgen er begeleiding op maat
door medewerkers die opgeleid zijn in de omgang
met personen met jong-dementie.
LEEFOMGEVING
Jomewo beschikt over een gezellige leefruimte
met ingerichte keuken. Er is een mooie tuin, er
zijn fitnesstoestellen en een wellnessruimte,
en tal van mogelijkheden om in de buurt te
wandelen en te sporten. u beschikt over een
ruime eenpersoonskamer of flat met keuken en
een afgeschermde badkamer met inloopdouche.
De afdeling heeft een eigen ligbad in een
sfeervolle badkamer.
VERLOOP VAN DE DAG
Sociale contacten en samenleven zijn heel
belangrijk. Veel activiteiten gaan door in de
gemeenschappelijke leefruimte. Jomewo betrekt

ook sterk de familie bij activiteiten en overleg.
Begeleiders zorgen voor structuur, maar laten
ook ruimte voor inspraak van de bewoners. U
combineert therapie met ontspanning.
U bent vrij om deel te nemen aan de tal van
georganiseerde activeiten van het belevingsteam.
Gaande van optredens bijwonen, genieten van de
sauna of jacuzzi, of creatief bezig zijn in een van
onze clubs, ontspanning is altijd aanwezig.

WZC DE ZILVERMOLEN
WZC De Zilvermolen en Jomewo maken deel uit
van WZC De Foyer vzw. Eigenheid en autonomie
staan centraal. Bewoners maken hun eigen keuzes
die de medewerkers respecteren.
Jomewo is zodanig ingericht dat medewerkers
een maximum aan tijd met haar bewoners kan
samenwerken. Een persoonlijk assistent zal
ook maandelijks naar uw welvoelen peilen. Bij
problemen zoekt zij samen met u naar de gepaste
oplossing.
HELENDE OMGEVING
WZC De Foyer vzw heeft in Jomewo en WZC
De Zilvermolen de principes van de helende
omgeving toegepast. Contrastrijke kleuren zorgen
voor onderscheiding van ruimtes, dynamisch licht
helpt het dagritme en lawaaihinder wordt tot een
minimum herleidt. Rust en veiligheid staan hier
voorop.
Onze tuin prikkelt dan weer de zintuigen. Warmte
en stilte verminderen stress en depressie.
Moderne open leefruimtes zorgen voor een
aangename sfeer voor bezoek. Samen vormen
deze aspecten een omgeving waarin u zich thuis
kan en mag voelen.

