Advies 2017-2 over de diensten voor gezinszorg

De Vlaamse overheid werkte een nieuw werkingskader voor de diensten voor gezinszorg uit. De Vlaamse Ouderenraad formuleerde
hierover een advies, op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. In zijn advies formuleert de
Vlaamse Ouderenraad vanuit het oogpunt van de gebruikers een reeks knelpunten en aanbevelingen met het oog op de toekomst
van de diensten voor gezinszorg.

Nieuwe website www.omgaanmetdementie.be
Het Dementieplan Vlaanderen lanceert de nieuwe website www.omgaanmetdementie.be. Het is een
samenwerkingsinitiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga
Vlaanderen. Ervaringsdeskundigen, waaronder mensen met dementie en professionele hulpverleners,
gaven mee vorm aan deze website.

Oproep: Odisee Hogeschool start buddyproject

Het buddyproject van Odisee brengt mensen samen. 'Buddy' betekent letterlijk een maatje, een vriend(in). In dit project is de buddy
een student van de bacheloropleiding Verpleegkunde aan Odisee. Een 'cliënt' is in dit geval een oudere persoon. Op basis van een
match wordt een 'buddy' gekoppeld aan een 'cliënt'.

Gezocht: meter of peter voor warme tuin in Antwerpen

Twee verborgen tuinen in hartje Antwerpen zoeken een meter of peter om een warme tuin op te
starten. Ze wensen een plek te zijn waar buurt en bewoners van een zorgvoorziening in elkaars
gezelschap tuinieren. De formule kan verschillen: in een volkstuintje of in een verhoogde tuinbak,
samen of apart.

Vlaams Mediawijs Congres 'MediaBurgers': 27-28 september 2017
Het congres 'MediaBurgers' van Mediawijs.be focust op thema’s op het snijvlak tussen burgerschap en
mediawijsheid. Onderwerpen zoals media(wijsheid) als een mensenrecht, informatiebubbels en fake news, online
beleidsparticipatie en creators for social change komen aan bod.
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