Hogeschool PXL zoekt uit waarvan jij (al dan niet letterlijk) wakker ligt

Hogeschool PXL wil samen met Het Belang van Limburg weten wat voor jou belangrijk is en waar je (al dan niet
letterlijk) wakker van ligt. De hogeschool wil met haar opleidingen, onderzoeken en studentenopdrachten immers bezig
zijn met zaken die voor mensen, jong en oud, écht belangrijk zijn.

Stop de Alzheimertsunami!
Stichting Alzheimer Onderzoek vecht al meer dan 20 jaar tegen Alzheimer. Zij willen de
Alzheimertsunami eindelijk stoppen en hoop creëren. Hoop dat onze kinderen en
kleinkinderen zullen leven in een wereld zonder Alzheimer. Daar hebben zij jouw hulp
voor nodig.

Stad Hasselt lanceert drempelmeter
Met de drempelmeter kunnen (Hasseltse) organisaties en verenigingen opsporen welke
knelpunten en/of drempels mensen tegenhouden om gebruik te maken van het aanbod van
organisaties in de stad. De drempelmeter maakt organisatie of vereniging bewust van hoe
toegankelijk hun aanbod is voor mensen in een kwetsbare positie.

Workshop ‘mediawijze (groot)ouders’

Welke wegen kinderen online verkennen, is voor veel ouders en grootouders een raadsel.
Zij denken dat hun (klein)kinderen sneller nieuwe dingen oppikken en zijn zich niet altijd
bewust van de rol die zij zelf kunnen opnemen. Ze zijn vaak onzeker en hebben heel wat
vragen over dingen als schermtijd, sociale media, games, privacy … Mediawijze
(groot)ouders is een vorming over mediaopvoeding die informeert en sensibiliseert over
deze mediawijze thema’s. Je kan de workshop nu aanvragen bij LINC.

Week van de Valpreventie: 24 tot 30 april 2017
De zesde editie van de Week van de Valpreventie staat voor de deur. Met de slogan "Blijf
in beweging, doe het veilig!" roept de organisatie iedere 65-plusser op om deel te nemen.
De focus van deze editie ligt op actief bezig zijn en dat op een veilige manier. Dat wil
zeggen, met aandacht voor de verschillende valrisicofactoren zoals voeten en schoeisel,
zicht, medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis. De organisatie riep
op om activiteiten te organiseren in het kader van het thema. Dat leverde heel wat op.

Hart Boven Hard – De Grote Parade: 7 mei 2017

HART BOVEN HARD is en groeiende burgerbeweging die mensen en organisaties
samenbrengt: zij maken zich zorgen over de besparingen van de Vlaamse en de Belgische
regering. Zij menen dat deze regeringen een al te economische kijk op onze samenleving
hebben. HART BOVEN HARD verdedigt solidariteit, waarde boven winst en zuurstof
voor mensen. De beweging werkt van onderuit en gelooft dat er een alternatief is.

Garant-congres ‘Ethische vraagstukken in de ouderenzorg’: 11 mei 2017
Bij een groot aantal handelingen door de hulpverlener in de ouderenzorg spelen ethische
uitgangspunten een essentiële rol. Meer zelfs, elke visie of opvatting omtrent zorg wordt
(mede) gestuurd door – al dan niet uitgesproken – ethische standpunten, met existentiële
vragen. Tijdens dit congres komen belangrijke onderwerpen aan bod, met theoretische kaders,
modellen voor de praktijk, kritische reflectie en discussie.

Ga op inleefweek met ‘De Living’: 28 augustus tot 1 september 2017
Vzw Symbiosis Vlaanderen wil bewonersgroepen (max 20-25 personen) samenbrengen,
faciliteren en duurzaam begeleiden in groepswoningen. Het initiatief startte met een groep
vrienden die nadacht over het moment wanneer er nood is aan hulp of zorg. Dit deed deze
vrienden verder nadenken: hoe voor elkaar instaan? Ze zochten een alternatief voor
woonzorgcentra en assistentiewoningen, een plek waar vrienden of familie voor elkaar
konden blijven zorgen. ’De Living’ werd geboren.
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