In samenwerking met Stichting Laverhof
zijn de vrijwilligers ook binnen
de zorginstelling inzetbaar.

Al pratend met de ander
Word ik mezelf gewaar
Gedachten worden zichtbaar
In ‘t luisteren naar elkaar
Als jij dan blijkt te voelen
Wat ik nog zeggen wil
Zijn woorden niet meer nodig
En zijn we samen stil.

Meer informatie?
Of een bezoek?

Welzijn De Meierij
Steeg 9 F, 5482 WN, Schijndel
Odendael 3, 5492 CT Sint-Oedenrode
(073) 544 14 00
info@welzijndemeierij.nl
www.welzijndemeierij.nl

Om je te kunnen plaatsen op onze activiteit
moeten wij jouw persoonsgegevens registreren.
Hiermee gaan wij vertrouwelijk om.
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
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Inloopmiddagen

Persoonlijke ondersteuning

Lotgenoten ontmoeten en delen
“Als dat wat je mist,
te veel in je gedachten is”.

“Al mijn gevoelens mochten er zijn.
Dat heeft mij zo goed gedaan”.

Niet iedereen voelt zich prettig in een
groep.
Ook dan kunnen wij er voor jou zijn.

Je bent vrijblijvend van harte welkom.
Indien je de voorkeur geeft aan een
persoonlijk gesprek en een luisterend oor
van een vrijwilliger bij jou thuis, neem dan
gerust contact op voor een afspraak.

“Aandacht voor verlies”
onder het genot van een kopje koffie
elkaar ontmoeten. Delen mag, hoeft niet.
Vaak hebben lotgenoten maar
één woord nodig om elkaar te begrijpen.

Het samen hebben over

omgaan met verlies

wegvallen van contacten

ontspanning zoeken, hoe doe ik dat

stil staan en hoe verder

Dagelijkse praktische zaken waar je
voor komt te staan

“Achter elke traan van verdriet
zit een glimlach van herinneringen“.

Wanneer: iedere 2de en 4de maandag
van de maand
Tijd:

13.30 uur - 15.00 uur

Kosten:

gratis

Voor wie: inwoners Meierijstad

Er is aandacht en respect, luisteren naar
elkaars verhaal kan een grote steun zijn.
De groep wordt begeleid door
vrijwilligers met rouw en levenservaring,
die een training gevolgd hebben.

Waar:

Schijndel
Welzijn De Meierij
Steeg 9f Schijndel
(gebouw ‘t Spectrum)
Eerste verdieping, lokaal
“D’n Uitkijk”.

Contact/ informatie?
Als je belangstelling hebt of meer wilt
weten over “Aandacht voor verlies”,
loop dan gerust eens binnen
of neem contact op met
Welzijn De Meierij,
telefoon: 073-5441400
Steeg 9f in Schijndel:
Lilian Verstraelen
of
Odendael 3 in Sint-Oedenrode:
Nelleke Zomer

