HEVO ZIEKENBEZOEKGROEP VAN START: IS DAT IETS VOOR U ?
Seniorenvereniging HEVO is een vereniging van veelal actieve senioren. Maar wat als een
lid door ziekte of gebreken blijvend niet meer actief kan zijn?
Vanouds was er de commissie Lief en Leed die dan zorgde voor een bloemetje of een
bezoekje. Maar het aantal leden stijgt en daarmee ook het aantal leden dat op enig moment
gedwongen met zijn/haar activiteiten moet stoppen.
Vandaar dat HEVO onder auspiciën van de nieuwe commissie Omzien dit najaar start met
een ziekenbezoekgroep. Leden van die bezoekgroep gaan op bezoek bij HEVO-leden
die ernstig ziek zijn of moeilijk het huis uit kunnen.
Voor deze bezoekgroep zoeken we 12 vrijwilligers.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken mensen die een dagdeel per week beschikbaar kunnen zijn en graag iets voor
een ander willen betekenen. Maar het is niet altijd zo gemakkelijk om met een ernstig zieke
in gesprek te gaan. Vandaar dat aan alle deelnemers tevoren een training
gespreksvaardigheden wordt aangeboden.
De training gespreksvaardigheden
De training van de deelnemers aan de ziekenbezoekgroep wordt georganiseerd door Welzijn
Divers en zal worden gegeven door Arna Muskens.
De training bestaat uit drie bijeenkomsten, en zal plaatsvinden op woensdagochtenden
1, 15 en 29 november, van 10.00 - 12.00 uur. Op 29 november is een acteur aanwezig en
in de vorm van een rollenspel kunnen de deelnemers dan de geleerde
gespreksvaardigheden oefenen.
De bijeenkomsten vinden plaats in het SJV-gebouw, Mimosastraat 1, Rosmalen.
Wij vragen van deelnemers dat zij alle drie de bijeenkomsten aanwezig zijn.
Belangstelling?
Stuur per omgaande een e-mail aan Lidy Verdegaal, e-mailadres: verdegaal069@planet.nl
Graag uw adres en telefoonnummer vermelden. Snel daarna ontvangt u een uitnodiging voor
een gesprek met twee mensen van de commissie Omzien waarin u meer informatie krijgt en
waarna u kunt besluiten of u inderdaad deel uit wilt gaan maken van de ziekenbezoekgroep.
Heeft u nog vragen? Tel. 073 - 5225780.
Namens de commissie Omzien:
Diny Voets, Janny Heuveling, Jenny van Rooij en Lidy Verdegaal.

