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INTERACTIE TUSSEN BASISSCHOOLLEERLINGEN EN 

MENSEN MET DEMENTIE 
SCHOLENPROJECT OISTERWIJK 

INHOUD  

In gemeente Oisterwijk loopt een project waarbij kinderen van groep 7 en groep 8 van alle basisscholen 

regelmatig op visite gaan bij mensen met dementie. De kinderen krijgen in de klas eerst een gastles. 

Hierin wordt uitgelegd wat het brein is, hoe het werkt en wat het doet en wat gebeurt als je een vorm van 

dementie krijgt. Daarna gaan groepjes kinderen op bezoek bij bewoners van verpleeghuizen met 

dementie. Ze mogen meedoen bij de dagelijkse activiteiten, tafel dekken, koffie en thee serveren, de 

krant lezen of een stukje wandelen met de rolstoel. Op deze manier kunnen de kinderen zien wat het is 

om oud te worden en om te voelen hoe fijn het kan zijn om iets voor iemand anders te doen. En de 

bewoners? Die zorgen ervoor dat alles wordt geregeld voor de kinderen, dat zij het fijn hebben gehad, ze 

bloeien helemaal op. Ook het personeel wordt door deze wervelwindbezoeken weer opgewekt en krijgt 

meer plezier in hun werk. Het mes snijdt aan veel kanten. 

 

De kinderen aan het woord: 

 “Ik vond het echt super leuk! In het begin vond ik het wel spannend maar ik denk dat iedereen dat wel 

vindt. Ik vond het ook hele gezellige mensen die daar samen zitten en ook leuk dat ze iedere dag 

samen zitten. Ze waren daar ook heel gastvrij; ze zeiden dat we ook vaker langs mochten komen.” 

 “Ik vond het heel gezellig dat wij dit mogen meemaken, ik zou het best nog eens willen. De mensen 

zijn ook heel gezellig en gastvrij. Alleen in het begin vond ik het wel heel erg spannend, ik wist niet zo 

goed wat ik moest zeggen. Ik vind het super fijn dat er voor dat soort mensen hulp is en als ik later 

geen dierenarts kan worden dan wil ik misschien zoiets voor werk later gaan doen. Ik wil jullie 

bedanken dat we langs mochten komen, het was  super gaaf en leuk. Hartelijk bedankt.” 

BRON 

Dementie Coöperatie Oisterwijk 

INFORMATIE EN MATERIAAL 

 www.alzheimercentrumlimburg.nl 

 Voor de gastlessen maakt Oisterwijk gebruik van voorlichtingsmateriaal dat ontwikkeld is door 

Alzheimer Centrum Limburg: Project Jong en oud 

 DVD Mijn opa raakt de weg kwijt 
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http://www.alzheimercentrumlimburg.nl/
http://www.alzheimercentrumlimburg.nl/pagina/189/Jong_en_Oud
http://www.alzheimercentrumlimburg.nl/pagina/122/%26%23039%3BMijn_opa_raakt_de_weg_kwijt%26%23039%3B/

