Happy new year
happy new year

Laten we vandaag eens beginnen met jullie allen uitvoerig te bedanken voor
het voorbije jaar. Voor het blijvend vertrouwen in ons werk. Voor het blijvend
geloven in wat we doen. Voor de financiële steun die we ook dit jaar mochten
ontvangen door giften. Voor de mooie momenten tijdens lezingen en
workshops en voor de bemoedigende woorden.

We kijken uit naar het nieuwe jaar en de nieuwe mogelijkheden die het met zich
meebrengt. Samen met een team van gedreven mensen die dagelijks hun hart
en ziel leggen in wat ze doen in de vele woon(zorg)centra en voorzieningen..
Bedankt ook al alle professionele medewerkers in de zorg voor hun steun aan
onze organisatie.
Namens al onze Gentle Clowns en de raad van bestuur wensen we jullie een
voorspoedig 2022
Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw.

Het voorbije jaar was niet alleen kommer en kwel. Er was ook geweldig nieuws
Op 29 juli 2021 werd ook een klein Gentle clowntje geboren : -)
Igor is het zoontje van Sophie in onze wandelgangen gekend als Clown
Voila.en Alexander

Eindejaar. De tijd van cadeautjes geven en krijgen.en daar doen we graag
aan mee.
Onze vzw schonk aan partner De Vlietoever wzc uit Bornem een prachtig
acryl kunstwerk van Tanja Muylle. Speciale dank aan Jan en Liesbeth die de
voorbije tijd alle moeite deden om onze contactclowns coronaveilig te laten
verder werken. Onze zorgactiviteit voor bewoners met dementie gaat verder
in ‘22. Dank ook aan Atelier Suzy uit Nevele die amateur kunstenaars
inspireerde onze Contactclowns als project te kiezen. Het schilderij van
Tanja stelt een mens in foetushouding voor. Het “verzonken-ik” is de laatste
fase bij het dementieproces. Terugkeren naar het begin en dit omarmd met
de rode neus die geborgenheid biedt.

Dank aan Gezinsbond voor dit mooie artikel en de cover in het ledenblad
van December 2021 Op deze manier geven we iedereen de kans om ook
eens “Anders te kijken” naar dementie.
Het gevoel dat je iets betekent voor iemand is onbetaalbaar. Misschien zat
het zelfs in jouw brievenbus?

Lezingen en Vorming
Noodgedwongen moesten we de lezingen van december 2021 annuleren. Corona
kwam weer roet in het eten gooien. Ook de vorming van januari 2022 kreeg een
andere datum.

Proeven van de Gentle Clown via speelse communicatie zal doorgaan van
vrijdag 08 april tot en met zondag 10 april 2022..( 2,5 dagen )
Werk jij met mensen met dementie? Dan is deze workshop beslist iets voor jou! Je
leert op andere manieren belevingsgericht contact maken, meer vanuit de beweging
en minder vanuit de gedachte. Na deze vorming wordt je uitgedaagd om zonder rode
neus de kwaliteit van jouw zorgbenadering via speelse communicatie te versterken.
Geert Baetens en Bieke Coenen

info of inschrijven

In een eerdere nieuwsbrief lieten we jullie al weten dat tal van nieuwe Gentle
Clowns hun opleiding volbrachten.
Sophie startte eerder deze week voor de allereerste keer met een heus
clownsmaatje.
Sophie : Dat was ontroerend. Heel bijzonder voor me. Een uitdaging.. Bieke
is een fantastisch clown maatje. Wij waren 2 zussen uit een
verbeeldingswereld. Wij hebben veel glimlachende gezichten gezien.Hoewel

ik kritisch over mijn eerste prestatie ben, zijn toch magische momenten
gebeurd 💖💖💖💖 Contact clown is een work in progress voor me! I love
it!

We vroegen een aantal van onze medewerkers om hun nieuwjaarswensen met jullie
te delen.De resultaten kan je zien op onze facebookpagina en ik deel er graag een in
deze nieuwsbrief.
onze facebookpagina ? Hier

en om af te sluiten nog enkele weetjes :
Wist je dat onze immer sympathieke ambassadeur Michel Follet een boek schreef?
Wanneer zien we u terug? De laatste bed & breakfast.
Het is een boek over zijn ouders die door hun dementie in een wzc belanden. Geen
boek over dementie maar een eerbetoon aan twee mensen die oud mogen worden.

Een liefdevol portret vol humor,tragiek, poëzie maar vooral een gezonde dosis
dankbaarheid.Het boek kan je bestellen bij Standaard boekhandel voor slechts 15€.
Een heuse aanrader.

Onze vzw is niet gesubsidieerd.
Dat maakt dat we rekenen op de goodwill van onze sympathisanten. Financiële
giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Je kan dit eenmalig of meerdere malen
per jaar.
Een gift kan je doen via ons rekeningnummer :
BE77 6528 4371 1742 mededeling : gift
Onze vzw is erkend door het Ministerie van gezondheid en welzijn
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