<persbericht 02/11/2019>
Gent - presentatie ‘De tuin van Victoria’,
escape room over dementie
Escape room stimuleert dialoog over dementie
Contact: Annelies Poppe – annelies@antcollectief.be – 0498/537753

Persmoment
Op vrijdag 15 november tussen 9u15 en 10u stellen we de escape room voor aan de pers, in
aanwezigheid van schepen Rudy Coddens.
• Tijdstip: 15 november van 9u15 tot 10u
• Locatie: CAMPO Victoria, Fratersplein 7, 9000 Gent
• Opzet: woord schepen Coddens + toelichting door Annelies van ANTcollectief + optioneel
spel uittesten (of toch een deel er van) door de schepen, samen met de aanwezige pers
De escape room is te bekijken van 14 tot 17 november bij CAMPO Victoria.
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De Tuin van Victoria
“Hallo, dit is Christian, de wijkagent. Ik ben blij dat jullie er zijn. Ik kreeg daarnet bericht dat er iets
aan de hand is bij Victoria. Maar toen ik er bij kwam, tierde ze dat iedereen moest weggaan en ze
enkel de mensen wou zien die ze vertrouwt. Ze heeft zich opgesloten in haar huis. Misschien kunnen
jullie de juiste mensen vinden om langs te sturen. Oh en trouwens, ik heb een portefeuille op de grond
gevonden, ik heb die op de brievenbus gelegd. Bekijk die zeker eerst.”
Met dit geluidsfragment begint de escape room over dementie. De spelers bevinden zich in de
voortuin van Victoria. Hun opdracht: achterhalen welke mensen Victoria vertrouwt en deze via
digitale ID’s tevoorschijn toveren. Elk nieuw personage dat wordt gevonden, voegt een nieuw
element toe aan het verhaal.
De spelers lossen puzzels op die op het eerste zicht meer te maken hebben met een tuin dan met
dementie. Maar elke puzzel vindt zijn oorsprong in de problematiek van dementie.
Een voorbeeld: een puzzel waarbij je foto’s van gezichten krijgt en moet achterhalen welke naam bij
welk gezicht hoor. In het dagdagelijks leven een makkelijke opdracht. Maar personen met dementie
kunnen het door het dementieproces moeilijker krijgen met het herkennen van mensen. Daarbij
vormt de juiste naam en de benaming van de relatie een probleem. Zo is er wel sprake van
‘herkenning’ van een vertrouwd persoon/gezicht, maar kan de koppeling niet altijd meer worden
gemaakt met de juiste naam of benaming van relatie.
Na afloop krijgen de spelers een overzicht van de puzzels te zien, met hun link naar dementie.
Christian Verelst, Expertisecentrum voor Dementie Paradox: “Een goede begeleiding van personen
met dementie start met een goed inzicht in hun belevingswereld. In dat opzicht vinden we aansluiting
bij de escape rooms: mensen een beleving geven waarover ze kunnen nadenken en napraten. Hun
eigen ervaring is het vertrekpunt om tot een betere begeleiding van personen met dementie te
komen. Vanuit het expertisecentrum Dementie vinden we het belangrijk om te streven naar een
genuanceerde beeldvorming rond dementie. Dit wil zeggen dat we de ziekte niet gaan verbloemen,
maar ook niet enkel in de negatieve sfeer situeren. Mensen met dementie hebben immers nog veel
mogelijkheden. ECD Paradox is dan ook bijzonder blij om te kunnen meewerken aan dit baanbrekende
en creatieve project.”

Een escape room over dementie
In Vlaanderen hebben naar schatting 131.800 mensen dementie. Alle lagen van de bevolking kunnen
met dementie geconfronteerd worden, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. (Bron:
www.dementie.be). Met ‘Bouw aan begrip’ bouwt #ANTcollectief een inhoudelijke escape room over
het thema dementie, in samenwerking met Paradox en een bouwteam vol wilde ganzen.
Annelies Poppe, #ANTcollectief: “Het doel is dubbel. Enerzijds willen we de verschillende actoren
(mantelzorgers, professionelen, familieleden) een ervaring bieden waardoor ze dementie beter
begrijpen en bijgevolg op een kwalitatieve manier ondersteuning kunnen bieden. Een escape room is
een spel dat je helemaal onderdompelt in de ervaring. Deze ervaringen vormen een vertrekpunt voor
nabespreking en dialoog. Anderzijds willen we de maatschappelijke dialoog rond deze problematiek
stimuleren. Escape rooms zijn populair en krijgen veel aandacht. Door een escape room rond
dementie te bouwen zorgen we er voor dat het thema zichtbaar wordt voor een breed publiek. Zeker
gezien de prevalentiecijfers is het belangrijk dat een ruim publiek bewust wordt van de problematiek.
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De uiteindelijke doelgroep zijn dus mantelzorgers, professionelen en familieleden enerzijds en het
brede publiek anderzijds. Niet de personen met dementie zelf.
Het wordt een mobiele escape room, die na afloop van het project op verschillende locaties kan
ingezet worden.”

Een mobiel concept
De Tuin van Victoria is een mobiele escape game. Teams die er mee aan de slag willen, kunnen de
escape game ontlenen voor 50 euro per week via www.ecd-paradox.be

Credits
Projecteigenaar: #ANTcollectief
Inhoudelijke partner: Regionaal Expertisecentrum Dementie Paradox.
Dit project ontvangt financiële steun van de Vlaamse Overheid (transitiereglement voor culturele
projecten met een bovenlokale uitstraling – Ministerie van Cultuur), Stad Gent, de Koning
Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.

#ANTcollectief
#ANTcollectief is ontstaan vanuit 3 escape room enthousiastelingen met een pedagogisch diploma en
een achtergrond in HR en vormingswerk. In Gent bouwden we een vaste escape room, De Kelder.
Deze escape game trekt vooral recreatieve spelers: enthousiastelingen, vriendengroepen en familieuitjes. Daarnaast gebruiken we de escape room ook als leercontext waar teams hun 21st century
skills kunnen testen: creativiteit, communicatie, samenwerken en kritisch denken.
Op ons palmares staan ondertussen:
• Workshops voor scholen: o.a. escape rooms gebouwd met leerlingen 5de leerjaar –
presentatie op schoolfeest
• Escape room voor teams (agility)
• Project escape room spelen met kwetsbare jongeren
Hierdoor hebben we stevige expertise rond game design en een divers netwerk van
enthousiastelingen die ons willen bijstaan bij ontwerp en bouw.
Annelies Poppe – annelies@antcollectief.be – 0498/537753
Toon Maillard
Stef Thienpont

Expertisecentrum dementie Paradox
Expertisecentrum Dementie Paradox is een dienstverlenende organisatie die werkt rond het thema
dementie en zich situeert op de tweede lijn. Dit wil zeggen dat ze zich voornamelijk richten naar
professionelen, maar ook naar andere geïnteresseerden. Paradox is een aanspreekpunt voor alles
wat te maken heeft met dementie in het westelijk deel van de provincie Oost-Vlaanderen (regio
groot Gent, Leie en Scheldestreek, Meetjesland en Vlaamse Ardennen).
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