
 

Breng 
zang en muziek thuis 
bij mensen met dementie 
en hun mantelzorgers! 
Het Solidariteitskoor In laetitia 
uit Turnhout, partner van het 
project Ik zal je altijd horen 
doet de deuren open voor 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers 



 

Het Solidariteitskoor In laetitia 
Het solidariteitskoor In laetitia ontstond in 2009 als 
een groep vrijwilligers die zang en muziek brachten 
in contexten van sociaal isolement. Samen zingen 
was de brug die geslagen werd naar de mens die 
diep verborgen staat achter elke vorm van leed en 
uitsluiting. 

Verbondenheid en vrolijkheid werden de werk-
instrumenten van het koor om de ontplooiing van 
de mens te bevorderen. 

De naam In laetitia betekent ‘in blijdschap’. 
Vrolijkheid is een typerend element voor de groep: 
zich goed voelen onder elkaar is essentieel om een 
positieve boodschap naar de beoogde doelgroep te 
brengen. 

We wensen onze inspiratie ook te delen met 
mensen met dementie, met hun mantelzorgers en 
hun omgeving.



 

Wat bieden wij? 
Ons doel is om zang en muziek thuis te brengen bij 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Het thuisbezoek kan op regelmatige basis 
gebeuren, in overleg met en op maat van elke 
familie. 

Duur: 1.30 à 2 uur. 
Omvang van de delegatie: 3 à 5 koorleden per 

beurt. 
Omgeving: Turnhout en omringende gemeentes. 

Dit is een kosteloos project door vrijwilligers. 

Iets voor u? 
Als je je aangesproken voelt door ons project, neem 
gerust contact op met een koorlid of met de 
dirigent. We zullen graag een ontmoeting plannen 
om kennis te maken en om details te bespreken over 
een mogelijke samenwerking. 
Solidariteitskoor In laetitia 
Email: in.laetitia@telenet.be 
GSM (dirigent): +32 499 56 02 99 
Blog: https://inlaetitiablog.wordpress.com/ 
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Het kader van het initiatief 
Dementie belichten en vooral ook verlichten, wordt 
een aandachtspunt voor de komende generaties. 
Wij doen dit via zang. Zoals weerman Frank 
Deboosere, peter van dit project, verwoordt:  

muziek is een fantastische taal waarmee we 
mensen heel lang kunnen blijven bereiken. 

Ik zal je altijd horen is een onderdeel van het 
overkoepelend project De Stem van ons Geheugen. 
Dit werd opgestart met als doel het oprichten – 
binnen zorginstellingen – van contactkoren be-
staande uit mensen met dementie en hun mantel-
zorgers. 

Het nieuw project brengt zang aan huis bij 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

De initiatiefnemers zijn Koor&Stem vzw, het 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, WZC Den 
Olm, VSPW Mol, Cera en de Vlaamse Overheid. 

Meer informatie kun je hier vinden: 
https://www.koorenstem.be/nl/
project/ik-zal-je-altijd-horen. 
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