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HOEZO NIET MEER OP VAKANTIE
Het verhaal van Margaret: 

Zorg(eloos) Genieten in

U kunt ook samen met kinderen en partners in een van onze accomodaties 
verblijven. Wij zorgen ervoor dat u direct in contact staat met onze 
medewerkers ter plaatse, u krijgt de beschikking over een alarmknop. Tevens 
kunt u beslissen waar en wanneer u aan de activiteiten van 
ons programma  wenst deel te nemen. 
Uw vader of moeder kan ook deelnemen aan een activiteit terwijl u even iets 
anders gaat doen met de familie.

Alle medewerkers zijn geschoold en ervaren 

in de omgang met mensen met dementie 

Wij weten zeker dat u geniet 
van een meer dan welverdiende 
vakantie en dat wij u hiervoor ook de 
beste opvang kunnen bieden, omdat 
we vanuit eigen ervaring het klappen 
van de zweep kennen.

OOK

VOOR DE REST VAN DE FAMILIE

WIJ WETEN 
ZEKER DAT U 
GAAT GENIETEN

Er kunnen separaat activiteiten voor de 

partners worden georganiseerd
SAMEN

“Mijn vader kreeg op 54 jarige leeftijd een 
progressieve vorm van Alzheimer. 
Tot bijna het einde van zijn leven, helaas maar 65 
geworden, hebben wij hem steeds mee op vakantie 
genomen. 
Omdat dat niet alleen voor hem, maar ook goed voor 
mijn moeder was. Mijn moeder kwam in alle rust weer 
helemaal bij de mensen en mijn vader ook. 
Weinig andere prikkels dan zonlicht, zeelucht en 
blikken op de oceaan, afgewisseld met zoetgevooisde 
fadoklanken en alles in volledige ontspanning. 
Daar waar ‘de beste stuurlui’ schreeuwden: 
je moet zulke mensen in hun eigen omgeving laten…. 
heb ik het positieve e�ect gezien om hen op 
gezette tijden uit die eindeloze omgeving weg te halen.  

Ik weet  uit ervaring dat  wanneer je veiligheid 
en zekerheid biedt, je zorgt dat je 24/7 bereikbaar 
en in de buurt bent , Nederlands sprekende hulp 
hebt, er dan geen enkele reden is om vakanties tot het 
verleden te laten behoren. 
Dit laatste is voor mij de reden geweest om 
Alegria Health op te richten. 
Een organisatie die zorgt dat aan al deze voorwaarden 
wordt voldaan.  We halen u zelfs op van het vliegveld. 
Verzorgen is voor ons ontzorgen. 
Waarom? 
Omdat ik me nu regelmatig realiseer hoeveel 
onbetaalbare en dierbare momenten dit ons gezin 
heeft opgeleverd.” 

Beschikking over een alarmknop waarbij u in 

eigen taal wordt aangesproken

 Reisbegeleiding altijd in de buurt

Verblijf in een prachtige omgeving

Medische/Nederlandse hulp in de buurt

Transfer vliegveld Nederland (Eindhoven, 

Rotterdam, Amsterdam,) Portugal

Samen nog op vakantie, warm en maar 3 uur vliegen, ondanks dat uw partner (mogelijk) al in een 
verpleeginstelling verblijft.  Samen oude, gezellige tijden beleven in een veilige omgeving.
Samen zijn, samen slapen, samen leven, net zoals het vroeger was en u zich geen zorgen hoeft te 
maken of alles goed gaat.  Kan dat? Ja dat kan!

Samen Portugal



HOEZO NIET MEER OP VAKANTIE
Het verhaal van Margaret: 

Zorg(eloos) Genieten in

U kunt ook samen met kinderen en partners in een van onze accomodaties 
verblijven. Wij zorgen ervoor dat u direct in contact staat met onze 
medewerkers ter plaatse, u krijgt de beschikking over een alarmknop. Tevens 
kunt u beslissen waar en wanneer u aan de activiteiten van 
ons programma  wenst deel te nemen. 
Uw vader of moeder kan ook deelnemen aan een activiteit terwijl u even iets 
anders gaat doen met de familie.

Alle medewerkers zijn geschoold en ervaren 

in de omgang met mensen met dementie 

Wij weten zeker dat u geniet 
van een meer dan welverdiende 
vakantie en dat wij u hiervoor ook de 
beste opvang kunnen bieden, omdat 
we vanuit eigen ervaring het klappen 
van de zweep kennen.

OOK

VOOR DE REST VAN DE FAMILIE

WIJ WETEN 
ZEKER DAT U 
GAAT GENIETEN

Er kunnen separaat activiteiten voor de 

partners worden georganiseerd
SAMEN

“Mijn vader kreeg op 54 jarige leeftijd een 
progressieve vorm van Alzheimer. 
Tot bijna het einde van zijn leven, helaas maar 65 
geworden, hebben wij hem steeds mee op vakantie 
genomen. 
Omdat dat niet alleen voor hem, maar ook goed voor 
mijn moeder was. Mijn moeder kwam in alle rust weer 
helemaal bij de mensen en mijn vader ook. 
Weinig andere prikkels dan zonlicht, zeelucht en 
blikken op de oceaan, afgewisseld met zoetgevooisde 
fadoklanken en alles in volledige ontspanning. 
Daar waar ‘de beste stuurlui’ schreeuwden: 
je moet zulke mensen in hun eigen omgeving laten…. 
heb ik het positieve e�ect gezien om hen op 
gezette tijden uit die eindeloze omgeving weg te halen.  

Ik weet  uit ervaring dat  wanneer je veiligheid 
en zekerheid biedt, je zorgt dat je 24/7 bereikbaar 
en in de buurt bent , Nederlands sprekende hulp 
hebt, er dan geen enkele reden is om vakanties tot het 
verleden te laten behoren. 
Dit laatste is voor mij de reden geweest om 
Alegria Health op te richten. 
Een organisatie die zorgt dat aan al deze voorwaarden 
wordt voldaan.  We halen u zelfs op van het vliegveld. 
Verzorgen is voor ons ontzorgen. 
Waarom? 
Omdat ik me nu regelmatig realiseer hoeveel 
onbetaalbare en dierbare momenten dit ons gezin 
heeft opgeleverd.” 

Beschikking over een alarmknop waarbij u in 

eigen taal wordt aangesproken

 Reisbegeleiding altijd in de buurt

Verblijf in een prachtige omgeving

Medische/Nederlandse hulp in de buurt

Transfer vliegveld Nederland (Eindhoven, 

Rotterdam, Amsterdam,) Portugal

Samen nog op vakantie, warm en maar 3 uur vliegen, ondanks dat uw partner (mogelijk) al in een 
verpleeginstelling verblijft.  Samen oude, gezellige tijden beleven in een veilige omgeving.
Samen zijn, samen slapen, samen leven, net zoals het vroeger was en u zich geen zorgen hoeft te 
maken of alles goed gaat.  Kan dat? Ja dat kan!

Samen Portugal



Vakantie voor mensen met

DEMENTIE 
IN PORTUGAL

Vakantie voor mensen met
DEMENTIE
IN PORTUGAL

- Met partners
- Met familie en/of vrienden

+35 5239506

info@dementie-winkel.nl  

www.dementie-winkel.nl

Boek nu deze 
zorg(eloze) 
reis naar Portugal
Bel ons om persoonlijk de 
mogelijkheden door 
te nemen: 

+31 35 5239506

WE CARE AND CONNECT

WE CARE AND CONNECT




