PRIL BIJEENKOMST 27 MAART 2018, STADHUIS DEN HAAG
Het Platform Dood gewoon in Den Haag organiseert in samenwerking met het Platform Regionale
Initiatieven Levensvragen (zie http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Mentaal-welbevinden-priluitleg.html ) een ontmoetings-, informatie- en bezinningsbijeenkomst. Daarvoor wordt u hartelijk
uitgenodigd.
De ouderenbond KBO-PCOB hield in 2017 een groot ‘levensvragenonderzoek’, Zin & Spijt. 1700
senioren antwoordden. De vraag die senioren zich het meest stellen is: “Wat kan ik voor anderen
betekenen?” Het blijkt dat senioren de behoefte hebben om
te praten over levensvragen. Ruim driekwart van de senioren
vindt dat er ook in de zorg meer aandacht moet komen voor
levensvragen van ouderen. Senioren geven ook aan dat ze
hierover tobben. KBO-PCOB wil dat er meer aandacht komt
voor begeleiding bij levensvragen. Manon Vanderkaa
(directeur KBO-PCOB): “Senioren hebben een grote behoefte
om meer te praten over levensvragen. Als KBO-PCOB pleiten
we er vanuit ons manifest Waardig ouder worden voor dat
geestelijke verzorging, thuis en in zorginstellingen, een essentieel onderdeel blijft van de zorg.
Mensen begeleiden met dit soort vragen is daar een belangrijk onderdeel van.”
Tijdens deze bijeenkomst licht Agnes van Balkom, beleidsmedewerker van KBO-PCOB, een en ander
nader toe.
De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis van Den Haag, omdat binnen het ouderenbeleid van deze
stad inspirerende initiatieven plaatsvinden rondom de aandacht voor levensvragen en zingeving. De
gemeenteambtenaar die daar nauw bij betrokken is, Elisabeth de Vries, zal de visie en
uitgangspunten voor dit beleid toelichten. Eén van de initiatieven die tot
stand is gekomen is het platform ‘Dood gewoon in Den Haag’, inmiddels
7 jaar actief. De voorzitter van het platform, Johan Groen zal informatie
geven over activiteiten in de afgelopen jaren én actuele vragen
voorleggen ter bespreking. Welke vragen leven er in het Haagse als het
gaat om behoeften van ouderen t.a.v. de begeleiding op het terrein van
zingeving? Wat kun je wel en niet verwachten van ‘de gemeente’? Hoe
borg je de continuïteit van de initiatieven? Op welke terreinen is
samenwerking gewenst en mogelijk? Hoe kan er preventief en integraal
samengewerkt worden?
Er is veel informatie te ontvangen deze middag en veel te bespreken!
De middag staat onder leiding van Wout Huizing.
Er is ruimte om met een grote groep samen te komen en de toegang is gratis.
Meld je dus aan bij info@relief.nl m.v.v. PRIL 27 maart 2018 en (als je mee wilt
lunchen) lunch
Graag tot ziens in hartje Den Haag op:
27 maart 12.30 uur (inloop mét lunch) – 16.30 uur (uitloop tot 17.00 uur) in de Haagse Lobby, boven
de Haagse centrale bibliotheek aan het spui Den Haag.

