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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers

Benefietconcert Amor groot succes!
Voor een uitverkochte Don Boscokerk in Torhout gaf het koor De
Colores op zondagavond 21 februari 2016 een meer dan geslaagd
optreden. Het enthousiasme en de kracht waarmee de liederen
gebracht werden, raakten het publiek tot diep in het hart.
Alle facetten van de liefde kwamen aan bod: de prille ontluikende
liefde, de zorgzame en aandachtige liefde, de liefde voor schoonheid,
voor muziek, beproefde liefde, verloren gewaande of herwonnen
liefde, vruchtbare liefde, goddelijke of mystieke liefde, liefde sterker
dan de dood. Het programma groeide naar een sterke climax toe en
het publiek beloonde deze glansprestatie met een staande ovatie.
Naast de ontroering, de vreugde en de verbinding die de avond bracht
was er ook de welgekomen opbrengst van ongeveer 5000 euro voor
het Amorfonds van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.
Hartelijk dank aan het koor De Colores, het regioteam van Torhout en
medewerkers van het provinciehuis voor hun bijdrage aan deze
bijzondere gebeurtenis.
Dank ook aan alle aanwezigen en de vele personen die financieel steunden.
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Lezing voor mantelzorgers van mensen met dementie
Voor sommige personen met dementie kan het ophalen van herinneringen
deugddoend en rustgevend zijn.
Het kan kansen bieden om samen verhalen of beelden op te rakelen of blije
ervaringen te herbeleven aan de hand
van foto’s, voorwerpen, muziek. In
vaktaal heet dit ‘reminiscentie’.
Thuiszorgondersteuning Dementie
Foton nodigt mantelzorgers uit om
mee op verkenning te gaan in de wereld van de herinneringen.
Mevrouw Herlinde Dely (Kennispunt
Mantelzorg Howest) legt uit hoe we
met dit communicatiemiddel op weg
kunnen gaan.
Praktisch
Waar

Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge

Wanneer dinsdag 22 maart 2016 om 19.30 uur
Bijdrage

5 euro

Inschrijven foton@familiezorg-wvl.be of tel. 050 44 97 93
Camino

Mantelzorgers die graag deelnemen aan deze avond maar bezorgd zijn om de opvang van hun
familielid thuis, kunnen een beroep doen op Camino, de vrijwilligerswerking van Familiezorg WestVlaanderen vzw gespecialiseerd in thuisoppas en assistentie bij personen met dementie.
Een vrijwilli ger kan thuis zorgend aanwezig zijn. Neem voor meer informatie gerust contact op met
uw vertrouwde contactpersoon in Familiezorg.

Welkom op onze stand!
Familiezorg West-Vlaanderen vzw
en haar Oost-Vlaamse afdeling
Thuiszorg De Zon nemen deel aan
de Kangoeroebeurs. Welkom op
stand 73!
Adres:
Gemeentehallen
Kloosterstraat 34
9820 Merelbeke (nabij Gent)
Alle info en gratis tickets:
http://beurs.dekangoeroe.be
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