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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers

Terugblik op de Erfgoeddagen
Ruim 250 mensen bezochten tijdens het Erfgoedweekend
(22 en 23 april 2017) het provinciehuis van Familiezorg
West-Vlaanderen vzw op het Biskajersplein in Brugge.
Ook in de Stadsbibliotheek van Brugge was onze dienst
aanwezig. Het Fotonkoor gaf er een optreden voor een
aandachtig luisterpubliek.

Ook een film over de dienst uit de jaren zeventig, poëzie over
zorg, het huidige aanbod van de dienst…. Het was allemaal
aanwezig.

In het provinciehuis konden
de bezoekers kennismaken
met tastbare elementen uit
het materiële erfgoed van
Familiezorg. Ze stelden vast
dat de rode draad doorheen
dit alles de liefdevolle zorg
is…

Misschien valt veel samen te vatten met de mobile die in de
conferentiekamer zweefde met de foto’s en een citaat van 22
inspiratoren die het rijke inhoudelijke gedachtengoed van de
dienst vertegenwoordigen. Daaronder een boeket rode
rozen, symbool van de liefde van waaruit we ons inzetten en
daaronder de tekst ‘heb elk ander lief’. Liefde is de rode
draad doorheen de rijke geschiedenis van Familiezorg WestOveral in huis waren
Vlaanderen vzw . Liefde is ook de toekomst. Daar staat
uitvergrotingen te zien van
foto’s van rond de jaren ‘60. Familiezorg garant voor.

Het lied ‘dienende handen’ werd in 1958 speciaal voor het
10-jarig jubileum van Familiezorg gecomponeerd door
Armand Preud’homme (ook gekend van het lied ‘op de
purp’ren hei’). Onze huismuzikanten wekten het ter
gelegenheid van de Erfgoeddagen weer tot leven. ‘Dienende
handen’ was hoorbaar in het huis en raakte enkele
gepensioneerde verzorgenden die het onmiddellijk
herkenden en uit volle borst meezongen…
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‘Zorgged chten’
Naar aanleiding van de Erfgoeddagen 2017 bundelde Bart Deltour, directie doelgroepen en methodiekontwikkeling van
Familiezorg West-Vlaanderen vzw, een aantal ‘zorgged chten’: poëtische mijmeringen over zorg in al haar facetten.
De ‘zorgged chten’ zijn als postkaart te koop in onze regiohuizen en in Kopje Troost:


set van 5 verschillende gedichten (5 euro)



set van 17 verschillende gedichten, verpakt in een kartonnen doosje, met
houten kaartenhouder (10 euro) → exclusieve en beperkte oplage!

De opbrengst van deze gedichten gaat naar vernieuwende initiatieven van Familiezorg-West-Vlaanderen vzw.

Agenda
Gezinsmarkt. Kinderen en (groot)ouders zijn van harte welkom om samen te
spelen, ontdekken en knutselen. Verschillende organisaties (waaronder ‘de
wieg’) laten u ook kennismaken hun lokale aanbod rond opvoeding.
Wanneer? Woensdag 17 mei 2017 van 14 tot 17.30 uur
Waar? De Kouter, Komstraat 30, 8970 Poperinge
Organisator: Huis Van Het Kind Poperinge - Vleteren
Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met een
psychische kwetsbaarheid: partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...
Similes trefdag - De stem van familie.
Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 9 tot 17 uur
Waar? Sociale Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen, Voskenslaan 270, 9000 Gent
Toegang: 10 euro -

Meer info: www.similes.be of tel. 016 24 42 01
Opendeurdagen van ‘de wieg’ voor (toekomstige) ouders - met gratis infomomenten.
Wanneer en waar? Vrijdag 16 juni 2017, van 13 tot 20 uur in ons regiohuis van Knokke,
Albertlaan 65. Programma: 13u: Borstvoeding, echt de moeite waard - 14u: Bevallen zoals het
je bevalt! - 15u: een baby in huis, een huis vol spullen? - 16u30: thuis met mijn pasgeboren baby. 17u30: baby’s eerste wasje en plasje. - 18u30: je baby dragen in een draagdoek

Wanneer en waar? Vrijdag 23 juni 2017, van 16 tot 20 uur in Thuiszorg De Zon
(Boomgaard 12, Aalter). Programma: 17u30: baby’s eerste wasje en plasje - 18u30: je baby
dragen in een draagdoek

Toegang: gratis - Meer info: www.dewieg.be of 0473 45 14 38

Infodag over vrijwilligerswerk in de thuiszorg - met infosessies over gezonde voeding.
Voor wie? Voor iedereen die als vrijwilliger in de thuiszorg actief wil worden.
Wanneer? Donderdag 15 juni 2017, van 8.30 tot 18 uur. Infosessies over
gezonde voeding om 9, 10 en 11 uur.
Waar? Regiohuis Familiezorg West-Vlaanderen vzw, Krommewalstraat 1, 8700 Tielt
Toegang: gratis - Meer info: tielt@familiezorg-wvl.be of tel. 051 40 04 43
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