
From: Elma van der Kooij
To: Myra Ronner
Subject: Berichten voor de website
Date: woensdag 11 juli 2012 19:08:20
Attachments: MS goes Live 2012 + antwoordformulier.doc

Light Drive.rolstoel.docx

Beste Myra,
 
Wil je onderstaan bericht op de website zetten onder Den Haag.
Het bijgevoegde promotie bericht over MS goes live bijeenkomsten incl. aanmeldingsformulier op verzoek van
Anita v.d. Wel van het verenigingsbureau.
En bijgevoegd bericht om van je handrolstoel een "electrische rolstoel" te maken. Dit is nieuw!
Kijk maar waar deze 2 berichten het beste kunnen
 
Alvast bedankt
 
Groetjes, Elma
----- Original Message -----
From: Stichting Mantelzorg Den Haag
To: elmanico@tiscali.nl
Sent: Wednesday, June 13, 2012 5:03 PM
Subject: Nieuwsflits MantelZorg Den Haag - 13 juni 2012

Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

logo Nieuwsbrief

 
13 juni 2012

Beste lezer,
In Den Haag wonen ongeveer 79.000 mensen die
naast hun baan, opleiding of gezinsleven ook nog
mantelzorger zijn. Om te voorkomen dat zij door
hun zorgtaak overbelast raken, zijn er steeds meer
zorgaanbieders, instellingen en
vrijwilligersorganisaties die hen de kans geven om
de zorg - tijdelijk - over te dragen aan een
professional of vrijwilliger.

Respijtzorg is voor mantelzorgers essentieel om de
zorg vol te kunnen houden. De mantelzorger kan
zich even volledig onttrekken aan de zorgtaken.
Respijtzorg kan aan huis en/of buitenshuis
geboden worden door professionals
(beroepskrachten) en/of vrijwilligers.

Om de mantelzorger en professional wegwijs te
maken in het aanbod aan vrijwillige en
professionele respijtzorg in Den Haag, is de digitale
'Respijtwijzer' ontwikkeld. Het toegankelijk maken
van de respijtzorgvoorzieningen is een speerpunt van het Haags Mantelzorgakkoord
2011-2014*.

Via een drietal stappen worden mantelzorger en zorgprofessional naar de meest ideale
vorm van respijtzorg geleid. Het aanbod op de website is verdeeld over tien categorieën.
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Na de succesvolle Living with MS day in 2011 voor mensen met MS en direct betrokkenen, organiseert Stichting MS Research dit jaar meerdere MS goes Live bijeenkomsten. 


MS goes Live wordt georganiseerd  in samenwerking met MS Nederland (MS Vereniging Nederland,  MSweb, MS Research) en vijf MS Centra, verdeeld over het land. 

De dagen vinden plaats in Groningen (22 september), Amsterdam (6 oktober), Sittard (1 november), Rotterdam (17 november) en Nijmegen (29 november) en zijn bedoeld voor mensen met MS en hun naasten. 

Onderwerpen die zeer zeker aan de orde zullen komen zijn o.a.: Vitamine D, geheugenproblemen, medicatie, MRI, erfelijkheid en kwaliteit van leven (wonen, werken en ontspanning). Naast een aantal lezingen over deze onderwerpen bestaat ook de mogelijkheid aan tafel aan te schuiven bij deskundigen om uw vragen te stellen.


Bent u geïnteresseerd om een MS goes Live bijeenkomst bij u in de regio bij te wonen, dan kunt u dat aangeven op bijgaand antwoordformulier. U ontvangt dan van ons ruim voor datum een uitnodiging met het definitieve programma in uw regio. De eigen bijdrage voor deelname aan MS goes Live is € 10,- p.p.


Responseformulier


Ja, ik kom graag naar de bijeenkomst MS goes Live.


		Naam

		………………………..…………………………………………………………………….






		Adres

		………………………………………………………………………………………………



		

		



		Postcode

		………………………………………………………………………………………………



		

		



		Telefoonnummer

		………………………………………………………………………………………………



		

		



		Mailadres

		………………………………………………………………………………………………



		

		



		Geboortedatum

		………………………………………………………………………………………………





		Ik ben onder behandeling bij


Naam ziekenhuis

		………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………






		           Ik kom met

		……       perso(o)n(en) en ben van plan te komen naar de bijeenkomst in      mijn regio; t.w.:

O         Groningen op 22 september a.s.


O         Amsterdam op 6 oktober a.s.


O         Sittard op 1 november a.s.


O         Rotterdam op 17 november a.s.


O         Nijmegen op 29 november a.s.


U wordt verzocht dit formulier te retourneren naar: Stichting MS Research, T.a.v. Karin Smits, Antwoordnummer 10100, 2250 VB  Voorschoten



		

		


















Light Drive

De voordelen van een handbewogen rolstoel combineren met de kracht van een elektrische rolstoel. Snel en eenvoudig te monteren. De Light Drive transformeert uw handbewogen rolstoel in een volledige electrische

rolstoel, in minder dan 20 seconden. De lichtgewicht Light Drive kan gemonteerd worden op bijna alle typen handbewogen rolstoelen, zonder beperkingen voor wat betreft opvouwbaarheid of wendbaarheid.



Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Mobility & You via telefoonnummer 035 – 711 8 711 of stuur een e-mail aan: info@lightdrive.nl
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Volg ons ook op Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier .

U kunt direct een keuze maken en een aanbod selecteren. Het resultaat van het gekozen
aanbod aan respijtzorg met informatie over de organisatie kunt u printen en u kunt
direct een (aan)vraag mailen door het contactformulier in te vullen en te verzenden.

Heeft u vragen of opmerkingen over de respijtwijzer, wilt u wijzigingen, aanvullingen of
een nieuw aanbod toevoegen? Neem dan contact op met Stichting MantelZorg Den
Haag. Tijdens werkdagen van 9.00 - 16.30 uur via telefoonnummer 070-3468701 of
stuur een e-mail naar info@mantelzorgdenhaag.nl.

Ik hoop hiermee de zorgvraag inzichtelijker te maken voor zorgprofessionals en de weg
naar de zorg te vergemakkelijken voor mantelzorgers.

Met vriendelijke groet,
de wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport,

Karsten Klein

* De twaalf convenantpartners van het Haagse Mantelzorgakkoord
zijn: Gemeente Den Haag, Stichting MantelZorg Den Haag, MEE
Zuid-Holland Noord, VTV, Parnassia, Stichting Transmurale Zorg,
Voorall. Haagse Welzijnsorganisaties, Zorgbelang Zuid-Holland,
Zorgscala, HOF - Promotie Haags Vrijwilligerswerk en Steinmetz de
Compaan. 
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