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In deze maandelijkse nieuwsbrief:
* Een nieuwe naam
* Brochure keukentafelgesprek
* Dag van de bouw
* Burgerpanel en helpdesk nieuw zorgsysteem
* Festival Dare To Be different
_________________________________________________________________

EEN NIEUWE NAAM!

Heel de regio wachtte met spanning af,
maar daar is de nieuwe naam van de
stichting dan eindelijk:

STICHTING SAMEN ONBEPERKT

Een sprekende naam voor waar de
stichting voor wil staan. 
Iedereen, met of zonder
beperking, moet volwaardig kunnen
meedoen in de samenleving. Weg met
alle beperkingen die dit in de weg
staan.

HELPENDE HAND BIJ
KEUKENTAFELGESPREK
 
Het keukentafelgesprek is een
belangrijk gesprek. Het gaat namelijk
over iemands persoonlijke situatie,
iemands persoonlijke behoefte aan
zorg en ondersteuning en manieren
waarop die voor die persoon
georganiseerd en geboden kunnen
worden. Daarom is het van groot
belang dat het keukentafelgesprek zo
goed en zo zorgvuldig mogelijk wordt
voorbereid.

Om hierbij te helpen is de brochure ‘Handig om te weten en om niet te vergeten bij het
keukentafelgesprek’ ontwikkeld. Deze biedt informatie over het opstellen van een persoonlijk
plan en de zaken die aan de orde zijn vóór, tijdens en ná het keukentafelgesprek.
 
De brochure is als bijlage bijgevoegd.
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Voor aanvullende informatie: Marleen van Helden van het Huis voor de Zorg.
T: (046) 420 81 82.
E: marleen.vanhelden@huisvoordezorg.nl
____________________________________________________________________________

DAG VAN DE BOUW

Op 13 juni 2015 is weer de Dag van de bouw. Ook project A2 Maastricht zet de
bouwhekken open voor het grote publiek. De wandelroute is zo aangelegd dat deze
toegankelijk is voor rolstoel en rollator.

Dus iedereen is welkom; ook mensen die minder goed ter been zijn kunnen zich een
dagje bouwvakker voelen en een kijkje nemen achter de schermen van de A2-tunnel.

Voor informatie: 
T: 043 - 350 7150

E: www.A2Maastricht.nl

HELPDESK NIEUW
ZORGSYSTEEM

De overgang naar het nieuwe
zorgsysteem is op tal van onderdelen
nog onvoldoende duidelijk. Er wordt
zelfs gesproken van chaos.
De belangenorganisatie
Patiëntenorganisatie NPCF en de
Ouderen Ombudsman luiden de
noodklok. Mensen verdwalen in de
bureaucratie van het nieuwe
zorgsysteem en raken in de problemen.

Het stadsbestuur van Maastricht wil hier iets aan doen. Het belooft dat de zorg in 2015 op
hetzelfde niveau blijft voor mensen die al zorg ontvingen.
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Bovendien mogen mensen – zowel bestaande cliënten als nieuwe - niet de dupe worden van
de opstartmoeilijkheden.

Verder wordt er een 3D-helpdesk ingesteld, een laagdrempelige hulpvoorziening waar cliënten
onvolkomenheden kunnen signaleren en klachten melden. Indien nodig wordt direct naar
praktische oplossingen gezocht.

Daarnaast komt er een burgerpanel dat zorgkwesties gaat beoordelen met het oog op
een verbetering van het systeem.
____________________________________________________________________________

DURF ANDERS TE ZIJN!
 
Voor iedereen die anders is of eens een keer anders wil zijn is er op 26 mei het
festival 'Dare to be different'.

Het festival wordt georganiseerd door Sandra en Myrthe namens de Stichting Samen
Onbeperkt in samenwerking met Nightscapes Productions
Er treden bands en dj's op en er is een bar met heerlijke drankjes.
 
Wanneer: 26 mei 2015 van 13.00 uur tot 21.00 uur
Waar: Frontenpark, Maastricht
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 mei 2015, tevens de sluitingsdatum voor het
aanleveren van aankondigingen en andere teksten.
.
Voor aanvullende informatie:                                                                                     
                                   
Voor aanvullende informatie:
E peter.vrehen@gmail.com                    
T 043-3219149
E huuppeters@hetnet.nl
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