WelkOm bij de allereerste digitale nieuwsbrief van Contactclowns in de Zorg
NeuzeNeuze v.z.w.
Contact maken met mensen is een van de fundamenten waarop onze v.z.w. is
gebouwd. Contact met mensen met dementie, mensen met beperking.
We doen het ondertussen met 23 Contactclowns in de Zorg. Het contact met de
mensen erbuiten, de familie, het netwerk, vrienden en sympathisanten is voor
ons even belangrijk. Het belang van jullie te informeren over wat we doen, wie
we zijn, om jullie mee te nemen op onze boeiende reis doorheen het landschap
van (woon)zorgcentra, is wat we centraal willen stellen in onze nieuwsbrieven .

Bedankt dat we hem vandaag bij u mochten afleveren
Guy Bijl, secretaris

Beste sympathisanten,

Corona heeft ons contact met elkaar definitief veranderd maar ook een dankbaar en
bewust gevoel achtergelaten van blij te zijn met wat we ‘wel’ hebben.
Ieder mens op aarde voelt nu even wat het is om geïsoleerd te zijn, prettig is
anders.
Ook na Corona blijven moeilijk bereikbare bewoners die in (woon)zorgcentra
verblijven vaak geïsoleerd van de buitenwereld omdat ze weinig of geen bezoek
hebben of omdat ze gewoonweg geen familie meer hebben.
Als wij dan langsgaan als bezoeker met rode neus kan je je dan voorstellen wat dit
voor hen betekent? Alleen al onze aanwezigheid kan zoveel deugd doen. We maken
op een subtiele manier contact met hun emoties en genieten samen van wat we in
de andere zijn of haar wereld beleven. Een onbeschrijflijk gevoel echt waar!

In 2022 vieren wij ons 10-jarig bestaan en hopen wij echt in de kijker te lopen met
ons project. Vertel over ons aan al wie je kent en vraag hen te abonneren op onze
nieuwsbrief zodat we meer bekendheid krijgen. Laat ons positief zijn en hopen dat
onze contactclowns in de Zorg weer snel en coronaveilig aan de slag kunnen!
Dankzij jullie jaarlijkse steun kan ons project groeien en maken we nog meer
mensen ‘knuffel-gelukkig’…

Geert Baetens
Oprichter CcidZ NeuzeNeuze vzw

Een blik achter de schermen? Klik en geniet van deze reportage

Onlangs werden Pom en Blom, beiden Contactclowns in de Zorg, geflankeerd door
een camera. Ze werden tijdens hun zorgactiviteit met de bewoners gefilmd in Home
Aardeweg een afdeling van v.z.w. Schoonderhage

Hou alvast vrij in uw agenda
20 november 2021

Lasagnefestijn
t.v.v.Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze v.z.w
plaats: LDC de Bosrank in Deinze.

Workshops 2021
Proeven van de Gentle Clown?
Er zijn nog slechts 2 plaatsen vrij
Volg dan onze 2,5 daagse kennismakingsvorming :
Proeven van de Gentle Clown, speelse
communicatie met moeilijk bereikbare mensen. Ideaal om als zorggever zonder
rode neus meer te communiceren vanuit de beweging en minder vanuit de
gedachte. Gent 11-12-13juni inschrijven :
Docenten zijn Tom Roos en Geert Baetens

Tom Roos is sinds 40 jaar Clown, 20 jaar Clown docent, en als Gentle Clown
werkzaam bij vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze.
Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een
passie voor gentle clowning.

Hij is de oprichter van ‘Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw’.

Locatie

: Zwijnaarde-Gent (i.s.m wzc Zonnebloem en LDC De Mantel)

Data

: 11-12-13 juni 2021

Dagen

: vrijdag nm (13.30-16.30) - zaterdag & zondag (9.30-16.30)

Kostprijs

: 247,11€ excl btw (299€ incl 21% btw)

Makkelijk bereikbaar met tram/bus vanaf Sint-Pieters station Gent
Met de auto dichtbij afrit E40/R4 + gratis parking in de buurt

Humor en aanraking in de zorg bij mensen met dementie
najaar 2021 te Gent.
extra info: https://www.contactclownsindezorg.be/vormingen-workshops/:

Inschrijven voor de workshop

Lezingen
Wil je meer te weten komen over onze werking?
Nodig dan onze spreker uit voor een boeiende en actieve lezing/getuigenis.

PROGRAMMA VOOR :
1) Medewerkers ouderenzorg 2) Medewerkers bij personen met beperking
3) Mantelzorgers en naasten

4) Vrijwilligers en studenten/stagiairs
5) Grootouders, geïnteresseerden.
Voor meer informatie mail naar info@contactclownsindezorg.be
Of neem telefonisch contact op met Geert Baetens GSM 0493 40 36 25
Meer info :https://www.contactclownsindezorg.be/contact-lezingen/

In 2022 bestaan we 10 jaar. Hier maken we een feestjaar van .
Tal van onze medewerkers zijn aan het brainstormen om een heuse

voorstelling in elkaar te stoppen.
Workshops, muziek, voorstellingen en nog veel meer.
Hoe dan ook zal 10 jaar Contactclowns in de Zorg niet zomaar voorbij gaan!
Noteer alvast 09/10/2022 in uw agenda!
Tekening door Contactclown Hannes Goffin

Ogen,
oogcontact,
ogen die kijken,
ogen die zien,
de ander zien,
zien wat er gezien mag worden.
Gezien worden,
wil niet ieder mens dat?
Gezien worden wat is, wat mag zijn, gewoon zoals het is,

nu op dit moment.
De ander zien hoe die is, is dat niet het mooiste wat er bestaat?
Een stukje poëtische proza door Hilde Meert aka Piroewet

Doneer

Giften nu fiscaal aftrekbaar
WISTJE DAT..
we in 2020 erkend zijn door het Ministerie van Welzijn en Volksgezondheid en daar
zijn we trots op.
Het is een opsteker voor Geert Baetens, bezieler en coördinator van Contactclowns
in de Zorg en alle clowns. Dit maakt dat giften ook fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 40
euro.
Je ontvangt automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het
volgende jaar.

Ook in 2021 zijn uw giften meer dan welkom
Via belastingaftrek krijg je 45% terug. Bvb een gift van 40€ kost je eigenlijk maar
22€. (40€r=22€ / 50€ =27,50€ / 80€ =44eur /100€ =55eur / 200€=110€ enz...)
Ons IBAN nummer is BE77 6528 4371 1742, vermeld als mededeling:
"gift, voornaam+achternaam

WIST JE DAT ...je ook kan kiezen voor een domiciliëring voor een maandelijks

gift?

WIST JE DAT...
Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze v.z.w de voorbije jaren sterk groeide?
Het aantal Contactclowns in de Zorg is uitgebreid met 10 nieuwe Clowns. Dat maakt
dat onze organisatie momenteel beschikt over 23 clowns die ingezet kunnen worden
over heel België.
Zoals u weet zijn onze doelgroepen woonzorgcentra , specifiek mensen met
dementie, en voorzieningen voor mensen met beperking. Al onze Contactclowns in
de Zorg volgden verschillende vormingen en workshops en werden geselecteerd
volgens een strenge procedure. Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze v.z.w
brengen geen shows maar zijn "contactmakers" ook wel Gentle clowns genoemd.
Contact maken met mensen met dementie of mensen met beperking is gelijk aan
"instappen in hun wereld" en niet omgekeerd. Elk nieuw contact start vanaf een
blanco pagina maar telkens met de herkenning van onze rOde neus.
Maak kennis met ons voltallig team
https://www.contactclownsindezorg.be/contactclowns-team/

GEEF EENS EEN GIFT CADEAU.
Kent u dat ook dat u niet weet wat antwoorden op de vraag: wat heb je graag voor
uw verjaardag of kerst of nieuwjaar?
Wat dacht je van een gift voor uw favoriete goede doel .Vrienden, familie kunnen nu
een geschenkbon kopen bij Goodgift en u geeft het bedrag aan uw aan jouw goede
doel. Contactclowns in de zorg maakt deel uit van de gesteunde initiatieven.
Schenk eens een glimlach cadeau.

ContactclOwns in de Zorg
Omdat elke glimlach telt
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