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Deze scheurkalender biedt 365 dagen met prachtige, ondeugende,
ontroerende, inspirerende en wijze uitspraken van bewoners uit
het verpleeghuis
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Over de scheurkalender:
Waarom een scheurkalender Dementees, een scheurkalender
met taal van mensen met dementie?

“Want je verandert een beetje in je innerlijk.
Dat is wel goed ook!”
Bovenstaande uitspraak zegt alles. In de gesprekken met
mensen met dementie die wij in de verpleeghuizen
ontmoeten, worden we elke keer weer verrast door de
wijsheid, de poëzie, de humor en de levenservaring ervaring
die naar boven komen.
Daarom tekenen wij (Irene, muziektherapeut, Paula en Eline, geestelijk verzorgers) letterlijk op
wat gezegd wordt. Zo geven we zo min mogelijk eigen interpretatie aan de woorden van de
verpleeghuisbewoners en versterken de eigen stem van mensen met dementie. Af en toe is het
verhaal niet meteen te volgen, lijkt het warrig of onbegrijpelijk. Bij het teruglezen blijkt er soms
een samenhang te zijn. Of is een uitspraak zó waar, dat hij ons raakt en bijblijft.
Juist de gebrokenheid van de taal, maakt dat je goed moet luisteren naar wat gezegd wordt. Als
je dat doet, als je de tijd en moeite neemt om te verstaan, ligt daar een bron van wijsheid,
levenservaring, troost, plezier. Daarom willen we de Juweeltjes van het Dementees de wereld
insturen. Wij hopen dat u, net als wij, wordt geraakt door deze taal. Met een glimlach, een traan
van ontroering, verbazing over een nieuw inzicht, een blik op het leven van 70, 80 jaar geleden.

“Ik zeg het precies zoals ik het denk.”
Irene Kruijssen, Eline Hoorweg, Paula Irik
Over de auteurs:
Drs. Paula Irik (1952) werkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg.
Naast artikelen over de eigen stem van mensen met dementie, schreef zij Als het
maar echt is. Over de zachte kracht van mensen met dementie en
Leestekens. Levenskunst van mensen met dementie.
Irene Kruijssen MA. (1965) werkt als neurologisch muziektherapeut
in de ouderenzorg. Zij publiceerde artikelen over muziek in de dementiezorg en
zette tal van projecten op rond muziektherapie en muziek.
Eline Hoorweg (MA) (1984) studeerde aan de Universiteit voor
Humanistiek en werkt sinds 2012 als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Daarbij
heeft zij aan verschillende projecten meegewerkt en opgezet, gericht op de
versterking van de waardigheid van, en bevordering van zingeving voor mensen met
dementie.

Onderschrift voor belangstellenden:
Wilt u meer informatie, een recensie-exemplaar van het boek ontvangen, of een interview met de
samenstellers, dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, jitskekingma@elikser.nl, 058-2894857,
06-48626286

