werking DMW van de ziekenfondsen - 10 daagse Geestelijke Gezondheidzorg 2020 - Symposium
Gezonde Mond
Vanuit DMW van de ziekenfondsen:
De hectiek van de corona-crisis begint wat te gaan liggen. Waarbij het tot voor kort alle hens aan dek
was, is er nu opnieuw ruimte voor afstemming en communicatie.
We willen als Diensten Maatschappelijk Werk graag duidelijk maken dat wij bereikbaar waren, zijn en
blijven en nog steeds kwalitatieve ondersteuning bieden.
In bijlage kunt u hiervoor een folder terugvinden.
Vanuit Logo-Brugge Oostende:
De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid is weer in aantocht. Een bijzondere editie dit jaar. Sinds
enkele maanden bepaalt Covid-19 ons dagelijks leven en de invloed van dit virus op onze veerkracht
is enorm. De slogan ‘Samen Veerkrachtig’ is dus meer dan ooit op zijn plaats.
Met onze gloednieuwe inspiratiegids zetten we dit jaar dan ook verbinding en ontmoeting tussen
mensen centraal, maar waar mogelijk wél ‘corona-proof’ en mét respect voor de ‘social distancing’maatregelen. Want: verbonden zijn met anderen is essentieel om je goed in je vel te voelen!
Benieuwd? De inspiratielijst vind je in bijlage! De gids bevat acties die zich richten naar de algemene
bevolking, of meer specifiek naar jongeren, ouderen, mensen in maatschappelijk kwetsbare posities
of werknemers. Uiteraard zijn sommige acties voor meerdere doelgroepen inzetbaar.
Laat je prikkelen om zelf een (online) actie rond ontmoeting en verbinding op te zetten, en laat het
ons weten via dit deelnameformulier. Via dit formulier kunnen ook promomaterialen besteld
worden.
Net zoals in 2019 zetten we ook dit jaar de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’centraal, maar dan
met specifieke aandacht voor ontmoeting en verbinding tussen mensen. Je vindt er meer informatie
over in de inspiratiegids, en bij ons natuurlijk.
Alle informatie over de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 2020 vind je opwww.logobruggeoostende.be/tiendaagsegeestelijkegezondheid
Vanuit Vlaams Instituut Mondgezondheid:

Save the date op 14 november 2020 voor Symposium Gezonde Mond , meer informatie
terug te vinden via https://gezondemond.be/actueel/save-the-date-symposium-gezondemond-op-14-november-2020/
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