
Zondag 10 november 2019
Stichting Vobis organiseert in samenwerking met Stichting Vrijwilligers Terminale 

Zorg en Stichting Eekta een conferentie in het kader van
“Dag van de Mantelzorg 2019”

Toneelvoorstelling  “De laatste levensfase”
Er heerst nog altijd een taboe om als mantelzorger hulp van anderen te vragen. 
Door meer kennis te hebben over ondersteuning van vrijwilligers in de laatste 
levensfase kunnen we dit taboe doorbreken. 

13.30 uur Inloop 
  Ontvangst met een hapje en drankje

14.00 uur Inleiding door de dagvoorzitter
  Organisaties aan het woord

14.30 uur Toneelvoorstelling, “De laatste levensfase” 
15.30 uur Presentatie “hulp in de laatste levensfase”
  door vrijwilligers Terminale Zorg

16.30 uur In dialoog 

17.30 uur Netwerken en samen eten

18.00 uur Sluiting

De interactieve bijeenkomsten in 2020 worden aangeboden
door Vrijwilligers Terminale Zorg en Stichting Vobis.

Het programma
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Informatie
Mobiel  06-28479849
Email  info@stichtingvobis.nl
Website  www.stichtingvobis.nl

Deelname is gratis 
Je kunt je t/m 5 november 2019 aanmelden via www.stichtingvobis.nl
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Hulp in de laatste levensfase
Terminale zorg in de thuissituatie door goed opgeleide vrijwilligers in Den Haag e.o.

Mensen in de laatste levensfase willen het liefst in hun vertrouwde omgeving zijn. 
Meestal thuis, maar soms verblijven mensen al langere tijd in het verpleeghuis. Als 
partner, kind, familielid of vriend(in) neemt u als vanzelfsprekend de verzorging op 
u. Deze zorg kan zowel lichamelijk als emotioneel intensief zijn. Geschoolde 
vrijwilligers kunnen u als mantelzorger ontlasten door bij de zieke naaste te blijven 
zodat u even weg kunt. Dat kan u energie en kracht geven. 

Interactieve bijeenkomsten
De interactieve bijeenkomsten worden aangeboden
door Vrijwilligers Terminale Zorg en Stichting Vobis.

Samen zullen we in gesprek gaan over de laatste levensfase.
Zo vergroten we niet alleen de kennis hierover, maar maken
we het taboe ook bespreekbaar

Het bijwonen van de bijeenkomsten is gratis
Data en Tijden
Gespreksgroep donderdag  13 februari 2020      10:30 – 12:00 uur
Gespreksgroep maandag  13 april 2020      19:30 – 21:00 uur
Gespreksgroep zondag  14 juni 2020      14:00 – 15:30 uur

Stichting Vobis
info@stichtingvobis.nl

Terminalezorg
info@terminalezorg.nl
Contactpersonen
Marleen Quakkelaar
Maud Beunis

U kunt zich aanmelden via de intakelijst op 10 november 2019 of per mail


