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In tijden van schaarste is doseren de kunst. Zo proberen we bij aanhoudende droogte ons
waterverbruik te beperken en zijn de nieuwsbrieven in volle komkommertijd doorgaans wat
korter. Zou het niet mooi zijn als we ook zo 'rationeel' konden omspringen met de zorg en
aandacht die we aan anderen besteden? Niet geven tot het vat leeg is, maar op tijd en stond op
verhaal komen en de reserves weer aanvullen? We wensen het jou van harte toe! Intussen
oefenen wij op de regendans en maken we alvast plannen voor een goedgevulde nieuwsbrief in
augustus.

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
Nu ook voor zorgprofessionals

Naast informatie op maat van
mantelzorgers, heeft het Expertisepunt
Mantelzorg nu ook een aanbod voor
zorgprofessionals. Zij vinden er info
over hoe je goed samenwerkt met
mantelzorgers, hoe je werk maakt van
een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid en wie partners zijn in
het zorgen voor mantelzorgers. Ook
lokale besturen, werkgevers en
onderwijsinstellingen vinden vanaf nu
informatie op mantelzorgers.be.

Activiteit in de kijker
Ontmoetingsgroep naastbetrokkenen langdurige psychose

Dit najaar wordt een 5-tal ontmoetingen
georganiseerd voor naastbetrokkenen
van personen met langdurige psychose.
Onder begeleiding van twee
medewerkers van het Mobiel Team De
Hulster kunnen zij ervaringen
uitwisselen en krijgen ze handvaten
aangereikt om verder op weg te kunnen
in de zoektocht naar een nieuw
evenwicht. Verschillende thema’s komen
aan bod. Meer info over de inhoud, data
en inschrijvingen vind je hier.

Steun Similes
Met jouw hulp kunnen we de publieke opinie nog beter sensibiliseren, het aanbod
voor familieleden verder uitbouwen en inzetten op actieve samenwerking met
hulpverlening. Giften zijn meer dan welkom. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een
fiscaal attest. Storten kan op rekeningnummer (IBAN) BE71 0011 0730 0769 (BIC)
GEBABEBB van Similes met vermelding ‘gift’.

Ook nog op de agenda

•

Bewindvoering: bescherming van de goederen en/of de persoon - 11
september

•

Voorstelling SPPIT, Praatkaffee psychose Vlaams-Brabant - 12 september

•

Lange tenen - 18 september

•

Zelfzorg en veerkracht - 29 september

•

Luister - advieslijn
Zit je met vragen? Heb je een luisterend oor nodig?
Bel de luister- en advieslijn elke werkdag tussen 10u en 12u

Bel 016 244 200

Mail je vraag

Lid worden

Steeds een antwoord op maat. Anoniem en objectief.
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