Vereniging Het Zonnehuis wenst iedereen een zonnige zomer toe!

Act Your Age Festival
Dans en ouderdom gaan niet vanzelfsprekend samen. Zelfs nu de mens
steeds ouder wordt staan er nog steeds vooral jonge dansers op het toneel.
Act Your Age Festival wil met de professionele danskunst als startpunt,
samen met partners uit de zorg, wetenschap en het bedrijfsleven het
bestaande beeld over ouderdom kantelen. Dit driedaagse festival medio
december biedt prikkelende dansvoorstellingen met oudere performers,
spraakmakende lezingen van topwetenschappers en Europese opiniemakers, en verrijkende workshops van verschillende experts op het gebied van ouder worden en het ouder
wordende lichaam. Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy on Vitality and Ageing zijn
gevraagd als kennispartners. Kijk voor meer informatie op www.actyourage.eu.
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Congres Waardige zorg
Vereniging Het Zonnehuis organiseert op donderdagochtend 21 november 2013 haar jaarlijkse
congres Waardige zorg. Dit vindt wederom plaats in
het auditorium van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Tijdens dit congres wordt gesproken over hoe de
zorg voor kwetsbare ouderen eruit gaan zien en welke rol er weggelegd is voor zorgpartijen. Bijzonder
hoogleraar prof.dr. Henk Nies licht toe hoe hij
onderzoeksmatig bijdraagt aan de vertaalslag tussen theorie en dagelijkse praktijk door knelpunten
te benoemen. Uitnodigingen worden na de zomer verstuurd zodra de sprekers bekend zijn.

Foto: met dank aan de gemeente Leiden.
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Uitreiking JO VISSER Award aan GetOud
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Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 23 mei jl. heeft ambassadeur Waardige
Zorg Martin Boekholdt de geldprijs van 5.000,- uitgereikt aan initiatiefnemers van GetOud.
Met het project 'Wat zij later wilde worden' gaan zij in tegen clichés over ouderen en ouder
worden. Vereniging Het Zonnehuis wil met haar JO VISSER Award deze inzet voor waardige
ouderenzorg stimuleren. GetOud gebruikt de geldprijs om de passie van MBO en HBO
studenten en de vraag wat zij later willen worden, vast te leggen in film, fotografie of een
verhaal. De beste inzendingen worden beloond tijdens de regionale Inspiratie&Kennisdagen
die dit najaar worden gehouden.

Eerste Zonnehuis-dinerdebat

Kick off bijeenkomst LevenSles succesvol

Vereniging Het Zonnehuis wil de historische band met de deelnemers in de Zonnehuis Groep
versterken. Hiervoor heeft zij het Zonnehuis-dinerdebat in het leven geroepen. Jaarlijks komen het bestuur en de voorzitters van de Raden van Bestuur bijeen om met elkaar te debatteren over actuele ontwikkelingen in de zorg voor kwetsbare ouderen. Op 23 mei jl. kwam
een select gezelschap bijeen in de Faculty Club in Leiden. Drie sprekers hielden een korte
tafelspeech, waaronder burgemeester Henri Lenferink van de gemeente Leiden. Van het debat wordt een boekje gemaakt dat verspreid wordt onder de relaties van Vereniging Het
Zonnehuis met doel om richting te geven aan het politieke debat over de ouderenzorg.

Vereniging Het Zonnehuis organiseert
samen met Leyden Academy en
onderzoeksinstituut ZonMw dit najaar
drie Inspiratie&Kennisdagen. Voor en
door MBO en HBO studenten die een zorgopleiding volgen. Studenten denken mee over
verbetering van de beeldvorming, hun benodigde kennis als toekomstige werkers in de
ouderenzorg. Op woensdag 29 mei jl. was de aftrap in aanwezigheid van studenten en
docenten van ROC Leiden, Hogeschool Leiden, ouderen van stichting Radius, onderwijsdeskundigen en vertegenwoordigers van gemeente Leiden, ministerie OCW en het bestuur
van Vereniging Het Zonnehuis en directie Leyden Academy. Studenten gaven aan dat hun
enthousiasme voor werken in de ouderenzorg groter wordt als zij een fijne en leerzame
stageplaats hebben, evenals een inspirerende stagebegeleider.
Kijk voor meer info op www.facebook.com/levensles en Twitter account @IKLevensles.

Zorgvisite evaluatie
Vereniging Het Zonnehuis heeft in 2011 de lancering van
website Zorgvisite.nl financieel mede mogelijk gemaakt. Dit
is een digitale vertaalslag van de boekwerken Thuis Wezen,
Thuis Voelen en Thuis Zijn die voortkomen uit het project
‘Houd de naaste vast’ en geschreven zijn door zorgexperts Hetti Willemse en Tineke van
den Klinkenberg. Zij gaan als dames THe op visite in verpleeghuizen en woonzorgcentra
en plaatsen hun recensies en tips op Zorgvisite.nl. Na een vliegende start en meer dan
60 Zorgvisites, is het tijd voor een tussentijdse evaluatie. Ook u kunt meedoen aan dit
onderzoek via https://www.surveymonkey.com/s/evaluatiezorgvisite.

Zonnige groet!

