Uitnodiging Proattoavel Stadskanaal

Bekijk de webversie

- Uitnodiging Proattoavel Stadskanaal voor ouders/verwanten
van mensen met een verstandelijke beperking
Woensdag 14 november
19.30 - 21.30 uur
De Spont, Gandhiplein 3
9501 DB Stadskanaal

Wat zijn uw ervaringen met de zorg
voor uw kind/verwante?
Vertel het ons!
Komt u uit (de omgeving van) de gemeente Stadskanaal? En heeft u een
kind of verwante met een verstandelijke beperking? Dan willen wij graag
met u om tafel en in een ongedwongen sfeer in gesprek over uw
ervaringen. Wat gaat er goed in de zorg voor uw kind of verwante? Waar
kan het beter? Waar ziet u knelpunten? Misschien bij dagbesteding of
vervoer, of bij het zorgplan? En misschien wilt u weten wat zaVie voor u
kan betekenen?
Kom dan naar onze Proattoavel op 14 november 2018 in De Spont,
Ghandiplein 3 in Stadskanaal. Koffie/thee staat klaar en er zijn geen
kosten verbonden aan de bijeenkomst. In verband met de voorbereiding
en catering zouden we het fijn vinden als u zich uiterlijk 9
november aanmeldt.
Mocht u iemand kennen voor wie de Proattoavel interessant kan zijn,
stuur deze uitnodiging dan gerust door.
Graag tot ziens op 14 november!
Over de organisatie
Stichting zaVie is belangenbehartiger voor én van alle mensen die zorg, aandacht en
ondersteuning nodig hebben in de provincie Groningen. ZaVie is medio 2018 ontstaan uit
een fusie van:
de Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) – provincie Groningen;
de Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen (PCG);
het Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen;
het Verstandelijk Gehandicapten-BelangenPlatform Groningen.
De activiteiten van zaVie worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen.

Contact
zaVie
Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen
(050) 571 39 99
info@zavie.nl
www.zavie.nl

Aan deze uitnodiging kunnen geen rechten worden ontleend. U krijgt deze
uitnodiging omdat u in het adressenbestand stond van de digitale nieuwsbrief van
het VG-BelangenPlatform Groningen. Dit adressenbestand wordt alleen gebruikt
voor het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de activiteiten van
zaVie. Mocht u hier geen prijs meer op stellen, dan kunt u zich onderaan deze
nieuwsbrief uitschrijven.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u r.vanpeet@zorgbelang-groningen.nl toe aan uw adresboek.

