Wie of wat is de King Arthur Groep?

King Arthur Groep is een erkende thuiszorgorganisatie en specialist in
dementiezorg. Wij bieden ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie
aan de persoon met dementie en zijn of
haar naasten. U kunt daarbij denken aan begeleiding in
groepsverband in onze ontmoetingscentra. Maar ook aan
individuele begeleiding, casemanagement en logeren. Onze
activiteiten zijn er op gericht die ondersteuning te bieden
waardoor men zo lang mogelijk veilig en verantwoord samen thuis kunt blijven wonen. Dat betekent ook dat mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie zo nu en
dan tijd voor zichzelf vrij moeten (kunnen) maken.

Samenwerking gemeente Amersfoort
Deze gespreksgroep wordt mede mogelijk gemaakt door
subsidie van de gemeente Amersfoort. Wilt u hier meer van
weten vraagt ons er gerust naar.

Gespreksgroep
voor mantelzorgers die zorgen
voor iemand met dementie

Voor wie is het bedoeld?
U zorgt voor iemand met dementie. Het kan zijn dat
u net de diagnose heeft gehoord of al langere tijd
geleden. Uw leven is veranderd. U heeft een meer
verzorgende rol gekregen in relatie tot uw partner,
vader of moeder. U heeft de behoefte aan het delen
van uw ervaringen, een luisterend oor, erkenning en
herkenning. Dan is de gespreksgroep voor mantelzorgers misschien iets voor u!

Aan de gespreksgroep kunt u deelnemen als u de
directe zorg heeft voor iemand met dementie.
De groep bestaat uit maximaal 8 tot 10 deelnemers
en samen stemt u af welke onderwerpen er worden
besproken. Bijgestaan en begeleid door een
gespreksleider met ruime ervaring in de dementiezorg. Bij ons zijn mantelzorgers van
mensen met dementie van niet pluis tot en met de
laatste fase welkom.

Wanneer?
We starten op maandag 20-09-2021 en daarop volgend
iedere 3 weken een vervolgbijeenkomst (10 in totaal).
Tijdstip?
Inloop 10.15uur, we starten om 10.30uur en ronden af
rond 11.30uur. Zit u in de knel met uw naaste dat hij/zij
niet alleen thuis kan blijven? Wij denken graag met u
mee.
Locatie?
Spreekruimte King Arthur Groep
Spinetpad 2 3822 DT Amersfoort.

Deelnemen of vragen?
Bent u geïnteresseerd in deelname in de gespreksgroep? Bel Samantha Mazenier op nummer
06-41114092 of per mail
samantha.mazenier@kingarthurgroep.nl
Deelname is gratis en uw naaste hoeft niet per se zorg
te ontvangen van de King Arthur Groep.
In verband met de gemeentelijke subsidie is deze groep
vooral opgezet voor mensen uit de wijken Zielhorst en
Schothorst.

