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Word donateur!
Met uW bijdrage kunnen Wij zorgen dat deMentie (h)erkenning krijgt.

Stichting 2109: nL18ingb 0006971377

Op zaterdagochtend 25 augustus 2018 ben ik 
met mijn vrouw aan het wandelen in de bossen 
in de omgeving van Zeist. Ergens midden in de 
bossen stopt een mountainbiker en vraagt ons 
of we bekend zijn in de omgeving. Hij vertelt 
dat hij een klein stukje terug is aangesproken 
door een oudere vrouw en het lijkt of ze de ziek-
te van Alzheimer heeft omdat ze niet meer weet 
waar ze is. We wachten met z’n drieën op haar 
en na wat vragen blijkt inderdaad; ze heeft geen 
idee waar ze is. Nog lastiger is dat ze niet weet 
waar ze vandaan komt en ook niet weet hoe lang 
ze al aan het lopen is. Haar naam weet ze wel, 
maar aangezien dit de naam is van een grote 
Nederlandse slijterij keten, is dit weinig hoopge-
vend. Wel weet ze dat ze met haar man op een 
camping is, maar waar die camping is wordt niet 
duidelijk. We overleggen met z’n drieën wat te 
doen, staan op het punt om 112 te bellen, maar 
realiseren ons dat we midden in de bossen staan 
bij Zeist, de politie zal ons hier niet snel vinden. 

Opeens zie ik op de kraag van mevrouw haar jas 
een button met logo en een telefoonnummer: 
088-2109000. Hoopvol bellen we dit nummer, 
dan gaat het eigenlijk heel snel. Achterop de 
button staat een nummer en aan de hand hier-
van, weten we de mevrouw haar naam (bleek 
de helft te zijn van wat ze vertelde) en kan haar 
echtgenoot worden geïnformeerd. Vanuit de 
Stichting 2109 beloven ze ons snel terug te bel-

len en inderdaad twee minuten later de vraag of 
ze ons telefoonnummer mogen doorgeven aan 
haar echtgenoot. Na onze instemming hebben 
we binnen drie minuten contact. Nu komen wij 
uit de omgeving Zeist dus kennen we de omge-
ving. We maken de afspraak elkaar te ontmoe-
ten op de weg naar de manege bij de A28. We 
wandelen met mevrouw samen in een half uurtje 
terug naar de bewoonde wereld en ontmoeten 
daar haar man en worden ze weer herenigd. Wat 
ben ik blij met de Stichting 2109 button op haar 
jas, zodat we dit op een eenvoudige wijze en snel 
hebben kunnen oplossen! 

Tot mijn verbazing blijkt de Stichting 2109 
lokaal te werken. Niet omdat ze dit zo willen, 
maar omdat een nationaal dekkend systeem 
opzetten moeizaam gaat. Ik wil jullie vragen 
dit, om deze reden, te delen. Iedereen die tijd 
over heeft en een bijdrage kan en wil leveren; 
neem contact op met Stichting 2109 en help de 
bekendheid van deze stichting in zijn regio te 
vergroten. Want wie weet lopen wij over enkele 
decennia ergens, weten niet hoe we daar geko-
men zijn, maar het ergste is; we weten niet meer 
hoe we thuis moeten komen.

Peter Schipper  
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“Wie Weet Lopen Wij  
over enkeLe decennia  
ergenS, Weten niet hoe We 
daar gekoMen zijn, Maar  
  het ergSte iS; We Weten  
    niet Meer hoe We thuiS         
 Moeten koMen”

Dit bericht is ruim  
90.000 keer gedeeld  
op Facebook

Dit bericht is overgenomen van de Facebookpagina van Stichting 2109.



WiLt u ook een  
SpeLdje beSteLLen? 

dat kan via onze WebSite! WWW.2109Shop.nL

STICHTING

2109
(H)ERKENNING VOOR DEMENTIE

Op onze website www.2109shop.nl treft u  
het aanvraagformulier aan. Als de drager van 

dit speldje is verdwaald, kan het  
noodnummer 088-2109000 worden gebeld. 

Via de persoonlijke code kan ons team 
direct contact opnemen met de desbetreffende 
contactpersoon. Samen zorgen wij ervoor dat 
de ‘verdwaalde persoon’ veilig en snel weer in 

de vertrouwde omgeving terug is.

ga naar WWW.2109Shop.nL en  
beSteL nog vandaag het SpeLdje. 

De kosten van dit speldje, inclusief telefonische opvolging  
door onze Stichting2109, bedraagt € 18,10 per stuk  

(prijs incl. BTW en verzendkosten).  
U ontvangt uw bestelling binnen drie werkdagen per post.

Help ook een  

familielid, vriend 

of kennis met ons 

2109-speldje!


