
UITNODIGING
 “Genieten van de natuur, ook voor mensen met dementie!”

De zorgcentra Mariaoord en Sint Jozefoord liggen in een 
prachtige omgeving. Toch komen veel bewoners met dementie 
te weinig buiten. En dat terwijl een verblijf in de natuur zoveel 
moois teweeg brengt bij iemand 
die dementie heeft. Daarom 
geeft Stichting Het Bewaarde 
Land in samenwerking met de 
zorgcentra een gratis training 
natuurbeleving, bedoeld voor 
iedereen die omgaat met 
mensen die dementie hebben. 
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Stichting Het Bewaarde Land
Kantoor: Het Klaverblad 13 • 5283 TV Boxtel • Tel.: (0411) 68 34 07
www.hetbewaardeland.nl • info@hetbewaardeland.nl

Het Bewaarde Land
Stichting Het Bewaarde Land is een organisatie die mensen meer in con-
tact wil brengen met de natuur. Dit doen we o.a. door het aanbieden van 
programma’s aan basisscholen. Daarnaast ontwikkelt Het Bewaarde Land 
ook trainingen en workshops voor andere doelgroepen. Hierbij werken we 
samen met het PON, een kennisinstituut gericht op het sociale domein.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het programma 

Leefbaarheid van de Provincie Noord-Brabant.

U kunt kiezen uit 2 middagen:
Donderdag 11 september 2014 

bij Sint Jozefoord
Duyn en Daelseweg 15, Nuland

of
Dinsdag 16 september 2014 

bij Mariaoord Vivent
Vliertwijksestraat 369, Rosmalen.



De training
Het is een praktische training waarbij u zelf verschillende werkvormen 
ervaart die de natuurbeleving kunnen verdiepen. Deze natuur-
activiteiten kunt u na de training toepassen wanneer u de natuur 
in gaat met iemand met dementie. De training vindt grotendeels buiten 
plaats, denk dus aan geschikte kleding en schoenen. 
Aan de training zijn geen kosten verbonden.

Voor wie
De training is bedoeld voor familieleden, vrijwilligers, mantelzorgers en 
professionals die naar buiten willen gaan met iemand met dementie, 
en die meer willen halen uit zo’n uitstapje in de natuur. Ook mensen 
die erover denken om als vrijwilliger op pad te gaan met iemand met 
dementie, zijn van harte welkom. Iedereen kan deelnemen; er is geen 
voorkennis vereist!

Programma:
13.00  ontvangst met koffie en thee
13.10  korte kennismaking
13.30  introductie dementie & 
  introductie natuurbeleving 
  bij dementie
13.50  naar buiten voor 
  natuurbelevings-activiteiten
16.15 evaluatie
16.30 afsluiting

Meer informatie en aanmelding
Op www.hetbewaardeland.nl/project-
hooge-heide/mensen-met-dementie 
vindt u meer informatie en een aanmel-
dingsformulier voor deze training. 
U kunt ook een mailtje met uw gegevens 
sturen naar info@hetbewaardeland.nl onder 
vermelding van training dementie. Bellen kan 
ook naar: 0411-683407.
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