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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers

Van harte bedankt voor alle steun!
Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een vrije, autonome thuiszorgdienst. Naast de subsidies heeft onze
dienst de financiële ondersteuning van instellingen en privépersonen hard nodig. Het voorbije jaar hebben
tal van mensen ons financieel gesteund, hetzij door een bedrag te storten op onze rekening, hetzij door
een actie te organiseren of eraan deel te nemen. Wij wensen hen heel van harte te bedanken voor hun
welkome steun en sympathie!

Caminoquiz brengt ruim 4700 euro op!
Enkele medewerkers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw organiseerden op zaterdag 13
december 2014 in het kader van Music for Life een quiz in Esen (OC Ingelram).
Maar liefst 42 ploegen namen het tegen elkaar op. Na 12 vragenreeksen bleek de Brugse
quizploeg ‘Fiasco’ over het meest parate kennis te beschikken. Zij sleepten de hoofdprijs
in de wacht
De opbrengst van dit vrijwel integraal
gesponsorde Music for Life evenement
is indrukwekkend: 4779.10 euro komt
op de rekening van Camino, onze
vrijwilligersdienst voor oppas en
assistentie bij personen met
dementie. Met deze financiële
ondersteuning kan Camino de
vrijwilligers zorgvuldig omringen en
begeleiden, onder andere door hen
regelmatig bijeen te brengen voor een
vormingsmoment of een gesprek met
een vrijwilligersverantwoordelijke.

‘24 uren van Leke’ schenkt 1586 euro aan Familiezorg!
Onlangs schonken de organisatoren
van de ’24 uren van Leke’ een deel
van de opbrengst van hun zomerse
fietsevenement aan de
vrijwilligerswerking van Familiezorg
West-Vlaanderen vzw. Met de cheque
van 1586 euro kan onze dienst een
laptop en beamer aankopen voor de
ontmoetingsmomenten met
vrijwilligers. Onze dienst is de
organisatoren van de ’24 uur van
Leke’ dan ook bijzonder erkentelijk
voor deze steun!
(foto: Deschepper Diksmuide)
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Lees anders: luister!
Kranten, tijdschriften of boeken lezen kan ook voor mensen met een leesbeperking,
zoals blinden, slechtzienden, personen met dyslexie, MS- en afasiepatiënten.
Anderslezen biedt op zijn website toegankelijke e-boeken, luisterboeken, de
dagelijkse krant en wekelijkse tijdschriften aan. U kan zich ook abonneren op een
wekelijks of maandelijks gesproken krant of tijdschrift. Er zijn 7 Vlaamse kranten en
12 tijdschriften ter beschikking. Zowel luisterboeken met menselijke stem als met
computerstem zijn mogelijk. Momenteel werkt Anderslezen vooral met Daisy: een
wereldwijde standaard voor boeken voor personen met een leesbeperking. Sinds kort is het nu ook
mogelijk om via de gratis Anderslezen-app uw krant of tijdschrift vanop uw smartphone en tablet (iOS
en Android) te beluisteren. In de toekomst zal u via de app ook boeken van de Luisterpuntbibliotheek
kunnen lezen en zoeken in de catalogus.
Anderslezen is een samenwerking tussen Kamelego vzw, Transkript
vzw, Luisterpuntbibliotheek vzw, Blindenzorg Licht en Liefde vzw en
Pyxima en met de steun van de Vlaamse overheid.
Meer info kunt u bekomen voor:
 de AudioKrant: Kamelego, info@kamelego.be, 02/467.27.66.
 tijdschriften: Transkript, abonnementen@transkript.be,
011/23.07.61.
 boeken: Luisterpuntbibliotheek, info@luisterpuntbibliotheek.be,
070/246.070.
 de Anderslezen-app: www.anderslezen.be

Luisterpunt is de bibliotheek voor
personen met een leesbeperking.
Het is een openbare
verzendbibliotheek voor
iedereen die geen of moeilijk
gewone, gedrukte boeken kan
lezen. Luisterpunt bezorgt de
lectuur in een aangepaste vorm
via Daisy of braille. Lid worden
van de bibliotheek, boeken lenen
en verzenden is volledig gratis.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust contact op met de medewerkers van het Regionaal
Dienstencentrum Zonnewende, Kerkstraat 15, 8700 Tielt, 051 40 44 85, zonnewende@familiezorg-wvl.be.

Mama-salon: mama’s ontmoeten mama’s
Bent u mama van een baby of peuter
en houdt u van sociaal contact?
Leert u graag andere mama’s kennen?
Interesseert het verhaal van anderen u?
Zoekt u extra info?
Of wil u gewoon gezellig samenkomen?
Kom eens langs!
Welkom in ‘de wieg’ – Ezelpoort 5 – 8000 Brugge,
elke 2e woensdag van de maand van 14 tot 16 uur.
Het volgende mama-salon gaat door op woensdag 11 februari 2015.

Vrijdag
13/06

Mama-salon is een initiatief van enkele vrijwillige mama’s en ‘de wieg’.
U komt wanneer u kan en wil! U hoeft geen babysit te zoeken want alle kinderen zijn welkom!
Naast het mama-salon organiseert ‘de wieg’ heel wat infomomenten voor ouders en grootouders.
Ontdek het op www.dewieg.be!
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