
Geachte voorzitter en leden van de raadscommissie Samenleving. 

Graag wil ik van deze mogelijkheid tot inspreken gebruikmaken om u het belang van het 
Alzheimercafé in Haarlem onder de aandacht te brengen. Deze ontmoetingsplek  voor 
mensen met dementie,  mantelzorgers, professionals en belangstellenden  speelt een 
belangrijke rol in het voorlichting geven over deze ernstige aandoening, het wegwijs 
maken in het zoeken naar hulp en ondersteuning en het leggen van contacten met 
lotgenoten. 

Deze activiteiten zijn ook een belangrijke taak vanuit de WMO voor de gemeente 
Haarlem. 

Het Alzheimercafé draait al meer dan 15 jaar en is opgezet door de afdeling Zuid-
Kennemerland van Alzheimer Nederland. We werken nu samen met organisaties uit de 
Zorg- en Welzijnssector samen met een groep vrijwilligers. Ook in Zandvoort en 
Heemstede is er een Alzheimercafé en Trefpunt Dementie opgezet. In Nederland zijn er 
246 Alzheimercafés of Trefpunten. Wij werken itt tot andere regio’s met onbetaalde 
interviewers en gasten en we zijn dan ook een van de goedkoopste cafés, landelijk 
gezien. 

Een grote kracht van het café is het ondersteunen en in contact brengen van 
mantelzorgers met elkaar en met professionals van hulp- en welzijnsorganisaties. Vanuit 
de overheid wordt benadrukt dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving 
kunnen blijven wonen. Met de aandoening dementie is dat geen geringe opgave en is 
ondersteuning in een vroeg stadium dan ook erg belangrijk. Het delen van ervaringen en 
herkenning en erkenning ondervinden, zorgt ervoor dat mensen het langer vol houden 
om thuis te blijven wonen. Ook het voorlichting geven van verschillende vormen van 
ondersteuning maakt de drempel lager om hier gebruik van te maken, zoals 
ontmoetingsgroepen, dagcentra et. Het café speelt ook een rol in het bij elkaar brengen 
van hulpverleners en versterkt op deze manier het Netwerk voor kwetsbare ouderen, 
waar mensen met dementie onder vallen. Ook de gemeente participeert hierin.  Ook 
voor jongere mensen met dementie is aandacht in het café. 

Het Alzheimercafé vindt een keer per maand plaats, 10 keer per jaar.  Wij hebben als 
locatie niet gekozen voor een zorginstelling; voor mensen met een beginnende dementie 
en voor hun mantelzorgers is dit een beangstigend vooruitzicht en vormt daardoor een 
grote drempel hiernaar toe te komen. In het Trefpunt voor ouderen, ‘t Trionk hebben wij 
dan ook een geschikte locatie gevonden.     

Voor speciale activiteiten als voorstellingen en muziekuitvoeringen zijn wij aangewezen 
op sponsors die wij met verve werven, daarnaast op Alzheimer Nederland en in natura 
door zorgorganisaties.                                                                                                                       
Voor financiering van de locatie vragen wij, bij deze, ondersteuning van de 
Gemeente Haarlem. 

Een verzoek hiertoe, enkele jaren geleden, is door een ambtenaar nogal hardhandig 
afgewezen. Gezien de aandacht voor deze problematiek  en de  vorm nl. laagdrempelig, 
samenwerkend en verbindend, is de tijd rijp dit beroep op ondersteuning nogmaals te 
doen.  De gemeenten Zandvoort en Heemstede subsidiëren de locaties al jaren.  

Leny Haaring, coördinator Alzheimercafé Haarlem, namens het bestuur Afd. Zuid-
Kennemerland Alzheimer Nederland. 


