Ontmoetingsdag

‘Groene Zorg in de voorziening’
Dinsdag 27 oktober 2015

De Teerling – Zorgtuin Emiliani vzw
Zaal Dacknamdak, Daknamdorp 89 – 9160 Lokeren
Deze ontmoetingsdag richt zich tot verantwoordelijken van welzijns- en zorgvoorzieningen die met een aanbod
in een groene omgeving aan hun bewoners meer rust en voldoening willen geven.
Steeds meer voorzieningen zetten stappen om hun bewoners dichter bij dieren en planten te brengen.
Met deze dag willen Steunpunt Groene Zorg, Landelijke Gilden en Vlaams Welzijnsverbond een platform creëren
voor voorzieningen die zelf een Groene Zorg initiatief (willen) organiseren.
We laten jullie kennis maken met enkele goede praktijkvoorbeelden en recente onderzoeksresultaten.
Maar ook willen we peilen naar jullie behoeften aan uitwisseling, netwerking en ondersteuning.
Programma
9u30
Onthaal
10u00 Verwelkoming door Joris van Olmen, voorzitter Steunpunt Groene Zorg
10u15
‘Meander: van zorgboerderij naar buurtboerderij’ door Eric Avonts, algemeen directeur Rotonde
10u45 ‘Boerderijdieren in de zorg’ door Annelies Flamang, Vives - Onderzoeksgroep Dier
Resultaten van een proefproject waarbij boerderijdieren werden getraind om in de zorg te worden ingezet.
11u15
Bezoek aan De Teerling, Zorgtuin Emiliani Bezigheidstehuis onder begeleiding van Katrijn Van Belleghem
12u
Broodjesmaal
12u45 ‘De Warme Tuin’ door Frans De Wachter, Landelijke Gilden
Binnen dit proefproject onderhouden buurtbewoners samen met vrijwilligers van Landelijke Gilden een tuin in de
voorziening of een volkstuintje in de nabijheid daarvan. Bewoners van de voorziening kunnen er komen helpen.
13u15
Groepsgesprek over de mogelijkheden van en de ondersteuningsnoden voor een Groene Zorgplek op de instelling
14u45 Afsluiting
Inschrijven tegen 20 oktober: steunpuntgroenezorg@groenezorg.be
met vermelding van de namen van de deelnemers en de organisatie waarvoor ze werken.
Deelnameprijs: 25 euro per deelnemer
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op BE39 7340 1106 8719 op naam van Steunpunt
Groene Zorg vzw met vermelding ‘GZ in de voorziening’ + aantal personen.

steunpunt groene zorg vzw, een initiatief van boerenbond, ons en cera.

