Voorlichting Zorg Verandert

Uitnodiging aan:
- Molukse ouderen en mantelzorgers Lunteren/Ede en Barneveld
- Vrijwilligers Molukse ouderenwerk Lunteren/Ede en Barneveld
- Molukse kerkelijke en maatschappelijke organisaties Lunteren/Ede en Barneveld
- Overige belangstellenden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Werkgroep Ouderen & Seniorenvoorlichting van stichting Ana Upu organiseert in
samenwerking met het Landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) een
voorlichtingsavond over de veranderingen in de zorg. Wat weet u over deze veranderingen
en wat merkt u hier nu van? En, wat denkt u nodig te hebben om nu, maar ook later langer
zelfstandig thuis te kunnen wonen?
Het zijn vragen waar we met elkaar van gedachten gaan wisselen. Heeft u zelf vragen over
het nieuwe zorgstelsel, dan kunt u ze uiteraard ook op deze avond stellen.
Wanneer: Woensdag 30 september 2015
Plaats : Kerkgebouw “Bethanie”/ Molukse Evangelische Kerk (GIM)
Van Limburg Stirumstraat 25 te Lunteren
Inloop
: Vanaf 19.00 uur
Aanvang programma : 19.15 uur
- Presentatie Zorg Verandert:
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa en Minggus Latul
- Met elkaar in gesprek
- Behoefte aan vervolg?
Afsluiting:

Uiterlijk 21.30 uur

Voor meer informatie:
Minggus Latul
Telefoon: 06-23224649
Email: mingguslatul@gmail.com
.

Penerangan perubahan pelajanan bidang kesehatan dan perawatan
Kelompok kerdja orang tua2 dari Jajasan Ana Upu hendak mengadakan malam penerangan
bersama2 dengan Landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) mengenai perubahan
pelajanan di bidang kesehatan dan perawatan
Apa jang saudara2 tahu mengenai perubahan2 ini?. Dan apa pengalaman2 saudara2
tentang perubahan ini ?. Dan, apa jang saudara2 merasa perlu di waktu ini dan di kemudian
hari, kalau saudara2 harus hidup sendiri untuk waktu pandjang?
Ini adalah pertanjaan2 jang kami harus bertukar pikiran tentangnja.
Apakah saudara2 sendiri ada mempunjai pertanjaan2 mengenai peraturan2 baru ini.
Dan hal itu saudara2 dapat bertanja dalam penerangan itu.
Tanggal

: Hari rebo 30 september 2015

Tempat

: Gedung geredja Bethanie (GIM)
Van Limburg Stirumstraat 25 te Lunteren

Penerimaan : Djam 19.00
Atjara mulai : Djam 19.15
- Presentasi:
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa dan Minggus Latul
- Bertukar fikiran bersama2
- Keperluan untuk adakan pertemuan landjutan
Penutup
: Djam 21.30
Untuk informasi:
Minggus Latul
Telefoon: 06-23224649
Email: mingguslatul@gmail.com

