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Voor wie is Zwementie geschikt?

Zwementie is geschikt voor alle mensen, jong en 

oud, met een (beginnend) dementieel beeld en hun 

mantelzorgers of begeleiders. In principe kennen we 

geen uitsluitingscriteria. De wens om te zwemmen 

is leidend. Over complex gedrag overleggen we 

graag met u.

Wilt u iemand aanmelden?

Kijk dan op onze website: www.zwementie.nl. 

U vindt daar een aanmeldformulier en antwoorden 

op een aantal praktische vragen. 

Zwementie is een stichting zonder winstoogmerk. 

Voor giften groot en klein zijn wij u zeer dankbaar. 

 

E-mail: info@zwementie.nl

Bank: NL47 TRIO 0197 8918 02

KvK Haaglanden: 60821647

www.zwementie.nl 
Volg ons op facebook.com/stichtingzwementie
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“Ergens in het vroege najaar van 2012 bespreek ik 

een reeds lang gekoesterd idee met een aantal van 

mijn studenten HBO-V: ‘Hoe zouden jullie het 

vinden om een project te beginnen, waarbij we gaan 

zwemmen met mensen met dementie? Een project 

wat klein moet beginnen en misschien wel uitgroeit 

tot een superproject..?’ De vonk slaat over!  

We besluiten tot de oprichting van een 

initiatiefgroep en stippelen een aantal eerste 

strategieën uit voor dit spetterende idee.”  

Peter Bakens 

Stichting Zwementie is een maatschappelijk 

initiatief, een participatieproject waarin jongeren/

studenten (HBO en MBO) zwemmen met 

dementerende ouderen. Zwementie sluit aan bij het 

politiek/maatschappelijke streven om, door middel 

van samenwerking en het verbinden van belangen, 

een groter maatschappelijk nut na te streven. 

Zwementie is niet alleen heilzaam voor de 

deelnemende ouderen, maar zeker ook leerzaam en 

vormend voor de jongeren/ studenten. Zij worden 

... zwemmen begint meestal met de schoolslag

door Zwementie in de gelegenheid gesteld om op 

een positieve manier kennis te maken met ouderen 

met een dementieel beeld en deze ouderen te 

ontmoeten in een volledige andere context dan een 

reguliere onderwijs- of hulpverleningssituatie.

Zwementie biedt daarnaast mantelzorgers een 

plezierige activiteit om met hun dementerende 

naaste te ondernemen en verschaft zorginstellingen 

een zinvol activiteitenprogramma. De ouderen die 

deelnemen aan Zwementie wonen nog thuis of 

verblijven in een van de Haagse zorginstellingen.

‘Het lijkt wel alsof ik meer zelfvertrouwen heb 

gekregen,’ aldus een van de deelnemers na aloop 

van de eerste Zwementie. Deze reactie onderstreept 

de gedachte van Bakens dat bewegen goed is voor 

mensen met dementie. ‘Het heet positieve efecten 

op de stemming en omdat ouderen vaak slecht ter 

been zijn, is zwemmen een goede manier om toch te 

bewegen.’


