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I denne bog kan du møde Jens - en ældre mand med demens, der fortæller om sig selv og sit liv set fra hans
perspektiv. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, som en person med demens

har, og de ændringer, det medfører for hukommelse, kommunikation og adfærd.

Jens giver bl.a. råd om, hvordan man kan hjælpe en person med demens:

· til at være så mentalt og fysisk aktiv som muligt

· til at kommunikere godt med omverdenen

· til at dyrke meningsfulde interesser

· til at føle sig tryg og værdsat.

Denne flot illustrerede bog er en ideel introduktion til demens til børn og unge i alderen syv år og opefter
samt til forældre, venner og fagfolk, der arbejder med pårørende til et menneske med demens. Bogen kan

også bruges som et godt udgangspunkt for en diskussion i klassen.
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