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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers

Eerste oproep - Samen creatief rond (thuis)zorg
Het kan gaan over zorg van ouders voor kinderen, van
kinderen voor ouders, kleinkinderen voor ouders en
grootouders voor kleinkinderen, van broers en zussen
voor elkaar, van partners en geliefden…

70 jaar Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Volgend jaar bestaat Familiezorg West-Vlaanderen vzw
70 jaar. Een verjaardag die we niet onopgemerkt voorbij
zullen laten gaan! Hoe we dat precies zullen doen wordt
nu volop bedacht en voorbereid.

Het kan gaan over zorg door verzorgenden,
praktijkhelpsters, vrijwilligers, ergotherapeuten,
verpleegkundigen, thuiszorgverantwoordelijken,
dementieconsulenten…

Zeker is alvast dat we iets willen doen rond het thema
(thuis)zorg en schoonheid en kunst in al hun
uitdrukkingsvormen. En we willen daar graag zoveel
mogelijk cliënten en medewerkers bij betrekken.
Daarom deze oproep aan iedereen om creatief te zijn
rond het thema (thuis)zorg.

Zorg is veelzijdig en oneindig.
Creativiteit is veelzijdig en oneindig.

Meer nieuws
In september volgt meer nieuws (over wat we met de
inzendingen zullen doen, timing…)
We hopen alvast dat u zich aangesproken voelt en
vertrouwen op uw creativiteit en op de weg die we samen
bewandelen.

Voor wie niet kan wachten om zijn/haar
creativiteit de vrije loop te laten…
U kunt uw creatie binnenbrengen in één van de
Familiezorghuizen of bezorgen via uw vertrouwde
contactpersoon binnen Familiezorg. Dank om uw naam
en contactgegevens (telefoon en e-mailadres) te
vermelden. U kunt uw creatie ook digitaal bezorgen aan
Liesbet Vancraeynest:
liesbet.vancraeynest@familiezorg-wvl.be

Iedereen creatief
Met ‘iedereen’ bedoelen we al onze medewerkers en
zorgvragers en hun familie en vrienden.
Met ‘creatief’ bedoelen we alle kunstvormen:
schilderkunst, tekenkunst, fotografie, grafiek,
beeldhouwkunst, videokunst, audiovisuele installaties,
muziek, dans, woordkunst, literatuur, strip, toegepaste
kunst (design, edelsmeedkunst, mode, textiel…) of een
nieuwe kunstvorm door u aangebracht .

Heeft u vragen?
Contacteer Liesbet Vancraeynest, coördinator
communicatie, tel. 050 33 02 70
liesbet.vancraeynest@familiezorg-wvl.be

Het kan abstract of concreet zijn, expressief of
impressief, tweedimensioneel, driedimensioneel of
multidimensioneel, individueel of in groep. Misschien
brengen de lijntekeningen van Picasso u op ideeën of de
sculpturen van Rodin of de schilderijen van Degas of de
installaties van Christo?
Het kan zowel over kraamzorg gaan als over zorg voor
jongeren, over ouderenzorg, over zorg voor een kind
met een beperking, zorg voor een partner met
dementie, een palliatieve zorgsituatie...
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Week van de Praktijkhulp
Van maandag 19 juni tot en met zondag 25 juni 2017 viert Familiezorg West-Vlaanderen vzw de Week van de Praktijkhulp.
199 praktijkhelp(st)ers mogen terecht fier zijn op hun opdracht: dagelijks orde, netheid en gezelligheid brengen in de huizen
van zorgbehoevende mensen. We danken hen van harte.
Enkele weetjes uit het jaarverslag van Familiezorg WestVlaanderen vzw
In 2016
 boden 80 praktijkhelp(st)ers in de aanvullende
thuiszorg hulp aan 824 cliënten
 werden 1382 cliënten geholpen door
praktijkhelp(st)ers in het systeem van de
dienstencheques
 stonden 12 praktijkhulpverantwoordelijken in voor de
coördinatie van de hulpverlening en de begeleiding
van de praktijkhelp(st)ers
De inzet van onze praktijkhelp(st)ers is als een krachtig mosterdzaadje…

Vrijwillige nachtzorg in de kijker
De Zomerzonnewende op 21 juni is binnen Familiezorg West-Vlaanderen vzw al enkele jaren dé gelegenheid om aandacht
te vragen voor de vrijwillige nachtzorg. Vanaf dan worden de nachten immers weer langer.
En het engagement van nachtzorgvrijwilligers is zó belangrijk! Hun aanwezigheid bij zorgbehoevende mensen thuis is een
vertrouwvol lichtpuntje en geruststellend als de sterren en de maan…
Wist u dat de vrijwilligers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw en Thuiszorg De Zon (onze Oost-Vlaamse afdeling) vorig
jaar 3231 nachten hebben verzorgd? We zeggen elk van hen dan ook oprecht dank!

Agenda
Opendeurdagen van ‘de wieg’ voor (toekomstige) ouders
met gratis infomomenten
Wanneer en waar? Vrijdag 23 juni 2017, van 16 tot 20 uur in Thuiszorg De Zon (Boomgaard 12, 9880 Aalter)
Wanneer en waar? Vrijdag 28 juli 2017, van 13 tot 20 uur, in ‘de wieg’ Brugge (Ezelpoort 5, 8000 Brugge)
Wanneer en waar? Vrijdag 18 augustus 2017, van 13 tot 20 uur, in ons regiohuis van Diksmuide (De Breyne Peellaertstraat 52, 8600 Diksmuide)
Toegang: gratis
Meer info: www.dewieg.be

Mantelzorghappening in Knokke - 23 juni is Dag van de Mantelzorger
Wanneer? Vrijdag 23 juni 2017, vanaf 13 uur
Waar? CC Scharpoord, Maxim Willemsplein 1, 8300 Knokke-Heist
Wat? Informatie en ontspanning: relaxatie, hef- en tiltechnieken, gezond koken, voelschorten maken voor personen met
dementie… Ook onze dienst is aanwezig met een stand. Welkom!
Meer info: thuiszorgplatform@knokke-heist.be of tel. 050 53 09 40.
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