
Het 
Adoptie project
Kinderen leren om te gaan met 
mensen met dementie

Het Adoptieproject is een maatschappelijk 
initiatief, waarbij verscheidene generaties 
en leefwerelden bij elkaar worden 
gebracht. Leerlingen van de basisschool 
uit groep 7 en 8 gaan regelmatig op 
bezoek bij ouderen met dementie die niet 
meer zelfstandig kunnen wonen, en om  
die reden in een zorgcentrum verblijven.



Gastlessen over het brein en dementie
De kinderen krijgen in de klas een gastles, 
waarin wordt uitgelegd wat het brein is,  
hoe het werkt en wat het doet, en wat er dan 
gebeurt als je een vorm van dementie krijgt. 
Daarna gaan structureel kleine groepjes 
kinderen op visite bij bewoners met dementie. 
Ze mogen meedoen aan dagelijkse activiteiten 
zoals samen eten, de krant lezen, een spelletje 
spelen, knutselen of lekker een blokje om 
met de rolstoel! Op deze manier kunnen deze 
kinderen zien wat het is om oud te worden. 
Ze kunnen voelen hoe fijn het kan zijn om iets 
voor iemand anders te doen. En de bewoners, 
die bloeien helemaal op van zo’n bezoekje! 

Ook mensen met dementie horen erbij
Voor veel mensen is dementie een moeilijk 
onderwerp om over te praten. Dit kan door 
schaamtegevoelens, maar ook doordat te 
weinig begrip en kennis is met betrekking  
tot deze ziekte. Door de belevenissen van  
de kinderen hopen we ook de mensen in hun 
directe omgeving te bereiken als zij hierover 
vertellen. Kinderen zijn nieuwsgierig naar wat 
er aan de hand is bij een ziekte als dementie 
en zijn gebaat bij goede voorlichting over dit 
thema. 

Eenzaamheid en demotivatie door de 
beperkingen bij dementie patiënten zijn 
belangrijke thema’s binnen zorginstellingen. 
Door het spelen van een spelletje of het 
maken van een praatje voelen zij zich vaak 
minder eenzaam en kunnen zij even hun 
beperkingen en angsten vergeten. 

Waarom dit onderzoek uw steun 
verdient
Het Adoptieproject richt zicht op het 
doorbreken van het taboe rondom dementie 
en het sociaal isolement van mensen met 
dementie. Daarnaast leren de kinderen te 
begrijpen hoe de wereld is van mensen met 
dementie. Het project is flexibel en aan te 
passen aan de wensen van betrokken partijen, 
zo kan er ook voor een dagbesteding als 
setting gekozen worden, of kunnen er enkele 
grotere bezoeken met de gehele klas gepland 
worden als wekelijkse bezoeken door kleine 
groepjes kinderen voor de school niet haalbaar 
zijn.
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