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HERFSTNIEUWSBRIEF 2021 

 De allereerste nieuwsbrief 

KòMee is een platform rond 

mensen met (jong)dementie in 

samenwerking met de 

Arteveldehogeschool Gent. 

Een intergenerationele 

benadering en betekenisvolle 

activiteiten voor onze doelgroep 

vormen de kern van wie we zijn. 

Op ons platform hebben we dit jaar 

nieuwe partners mogen begroeten 

en ook de komende periode 

verwachten we uitbreiding. Daarbij 

hebben we uw hulp nodig. Vandaar 

deze allereerste nieuwsbrief. 

 

De motor van KòMee 

Van januari t.e.m. mei 2021 waren 

er bijna dagelijks 4 studenten 

actief als buddy.  

 

Ook mantelzorgers worden niet 

vergeten. Studenten organiseerden 

op 29 april een verwendag.      

 

 

 

 

 

 

Op 28 mei zijn er online certificaten 

van waardering uitgereikt aan 26 

studenten. 

Voordrachten 

Op 16 maart 2021 verzorgde 

KòMee een voordracht voor de 

Rotary Oostende. Fijne, positieve 

reacties en een mooie gift hebben 

we dankbaar van hen in ontvangst 

mogen nemen. 

Onze samenwerking met Rotaract 

Prinsenhof Gent, die in 2020 

online is begonnen kreeg een life-- 

editie op 8 oktober. Inmiddels 

hebben ze 20 Omron 

stappentellers gekocht en zullen ze 

een kerstuitstap voor onze 

doelgroep realiseren. In het begin 

van dit jaar hebben ze een nieuwe 

website voor ons gemaakt. Ga 

zeker eens kijken op: 

www.komee.be   
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HERFSTNIEUWSBRIEF 2021 

In het nieuws  

KòMee werd in één van de eerste 

nieuwsbrieven van De 

Arteveldehogeschool vermeld. 

Onze intergenerationele  

samenwerking raakt bij velen een 

gevoelige snaar. 

Dementia in Cultural Mediation, 

een Europees project voor culturele 

initiatieven rond dementie 

besteedde in april aandacht aan 

KòMee.  

En … in  Denemarken loopt een 

aanvraag om met KòMee samen te 

werken. Hier hoort u nog van! 

 

KòMee in 2021-2022 

Een recordaantal studenten heeft 

zich gemeld om zich te engageren 

als buddy! Daar zijn we heel blij 

mee. 

Onder coördinatie van onze partner 

museum Huis Van Alijn hebben 

enkele studenten dit najaar de 

opleiding communicatie-

methodieken gevolgd. KòMee legt 

de lat hoog. 

Uw steun draagt onze werking 

Onze groeiende organisatie heeft 

uw steun hard nodig.  

Organiseert u een actie voor ons  

tijdens de Warmste Week van 18 

t.e.m. 24 december?  

 

 

 

 

In 2022 komen we graag voor uw 

organisatie spreken: 

info@komee.be  

 

    KòMee is volledig afhankelijk van giften. 

    We zijn blij met uw actie voor of donatie aan vzw KòMee via BE 03 7390 1426 7384 

    Of scan de QR-code. 

    
  Jaargang 1, nr.1 

mailto:info@komee.be

