Zorg-Esperanto

De kracht van eenvoud

uitnodiging
kennismakingsmomenten

Het boek Zorg-Esperanto biedt
•

inzicht in zorgsituaties, in de gewenste resultaten of doelen van de
zorg en de middelen om deze doelen te bereiken

•

een methode om samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en
hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen, al dan niet
vastgelegd in een zorgplan

•

een gemeenschappelijke taal voor een persoonsgerichte en open kijk
op zorg

Zorg-Esperanto is breed toepasbaar. De methodiek werd over een periode
van vier jaar ontwikkeld vanuit de praktijkervaring van zorgverleners die
verschillende doelgroepen ondersteunen. Zorg-Esperanto biedt voor elke
zorgsituatie aanknopingspunten: de zorg aan oudere zorgvragers (met
dementie), voor personen met een beperking, gezinnen in een moeilijke
opvoedingssituatie, chronisch zieken, personen met een psychische
kwetsbaarheid, kersverse ouders, gezinnen in kansarmoede…
Zorg-Esperanto werd ontwikkeld door Familiezorg West-Vlaanderen
vzw, al 70 jaar werkzaam als universele en integrale thuiszorgdienst.
Familiezorg West-Vlaanderen vzw heeft als centrale missie: bekwame,
vertrouwvolle, hartelijke zorg en ondersteuning bieden aan zorgvragers en
mantelzorgers in hun thuismilieu.
Bart Deltour is directeur zorg bij Familiezorg West-Vlaanderen vzw,
master in de sociale pedagogiek en volgde een master class opleiding
contextuele zorgverlening.

www.familiezorg-wvl.be

Kennismakingsmomenten
Familiezorg West-Vlaanderen vzw organiseert vorming en opleiding rond
Zorg-Esperanto.
•

•

voor professionele en vrijwillige zorgpartners:
•

donderdag 14 juni 2018, Familiezorg West-Vlaanderen vzw,
Biskajersplein 3, 8000 Brugge

•

maandag 18 juni 2018, Tempelhof, Sint-Margrietstraat 36,
9000 Gent

voor zorgvragers en mantelzorgers:
•

vrijdag 22 juni 2018, Familiezorg West-Vlaanderen vzw,
Krommewalstraat 1, 8700 Tielt

Vanaf 9 uur is er onthaal. De vorming duurt van 9.30 tot 12 uur.
Om 12 uur kunt u deelnemen aan een broodjeslunch.
Deelnameprijs:
• professionele en vrijwillige zorgpartners: 65 euro, inclusief lunch en een
exemplaar van het boek Zorg-Esperanto.
•

zorgvrager en mantelzorgers: 10 euro, inclusief lunch. U kunt het boek
ter plekke aankopen (lanceringsprijs: 20 euro).

Inschrijven
Kan via dit formulier.
Uw inschrijving voor een kennismakingsmoment is deﬁnitief na betaling
via het rekeningnummer van Familiezorg West-Vlaanderen vzw:
BE69 4715 3610 7178. Vermeld uw naam + ‘kennismakingsmoment ZorgEsperanto Brugge/Gent/Tielt’.

Boek bestellen
Vanaf 31 mei 2018 is het boek Zorg-Esperanto ook te koop via
www.familiezorg-wvl.be.

