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Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van alle activiteiten van Stichting Vlaardings Overleg 

Revalidatie.                                                                                                                                                            
De Stichting VOR behartigt de belangen van lichamelijk gehandicapten en ouderen in Vlaardingen. Wij 

bieden informatie & advies, dienstverlening en ambulante ondersteuning aan mensen die met een 
beperking te maken hebben. Met al uw vragen hierover kunt u bij ons terecht.                                                  

Klussendienst                                                                                                                            
Het leefbaarheidplatform heeft per brief medegedeeld dat er een klussenproject west@werk is opgericht. 

Hier kunnen bewoners van Vlaardingen-West een beroep op doen en dan betalen zij alleen het materiaal 
dat gebruikt wordt. De medewerkers van het project proberen hier werkervaring op te doen en hopen zo 

te kunnen doorstromen naar een bedrijf.                                                                                                  

Bron: Brief leefbaarheidsplatform                                                                                                                  

Enthousiaste jongeren helpen vrijwilligers bij computergebruik  

Dinsdagmiddag 28 mei op de Mavo Vos in Holy 
Bent u als vrijwilliger actief bezig met de computer? Houdt u bijvoorbeeld de digitale agenda bij, werkt u 

notulen uit, schrijft u persberichten of maakt u fraaie flyers en nieuwsbrieven?  

Zou u graag nog meer willen weten over de toepassingen van de programma’s?  
Dan is de workshop computergebruik van dinsdagmiddag 28 mei a.s. iets voor u!  

Enthousiaste scholieren van de MAVO VOS stellen zichzelf beschikbaar om een-op-een uw vraagbaak te 
zijn over alles wat u maar wilt weten over de computer.  

Onder persoonlijke begeleiding kunt u hen alle computervragen stellen, want deze scholieren zijn 
natuurlijk helemaal thuis in de digitale wereld. 

U kunt bij het aanmelden al aangeven bij welke onderwerp u geholpen wilt worden, of welke vragen u 

heeft. 
Wilt u wat meer computerwijs worden en uw vragen individueel stellen? De leerlingen van de MAVO VOS 

kijken al naar u uit! 
Het belooft een gezellige en leerzame middag te worden op een prachtige schoollocatie. 

Wanneer: dinsdag 28 mei 

Tijd: 14.00-17.00 uur 
Locatie: leslokaal MAVO Vos Holy, Korhoenlaan 4, 3136 ST Vlaardingen 

Kosten: gratis 
Aanmelden: per mail bij docent: yekhlef@demavovos.nl 

Bron: Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligers gemeente Vlaardingen  
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Gemeenten en zorgboerderijen: een kansrijke combinatie binnen de Wmo  

 

Boerderijen en mensen met dementie: het lijkt geen voor de hand liggende combinatie. Toch 
is er een aanzienlijk aantal zorgboerderijen waar mensen met dementie terecht kunnen voor 

dagopvang. Zorgboerderijen bieden mensen met dementie een zinvolle en prettige 

dagbesteding in een landelijke omgeving. Hun mantelzorgers worden daarmee tijdelijk 
ontlast van de zorg. Hiermee kunnen zorgboerderijen mogelijk bijdragen aan het langer thuis 

wonen van mensen met dementie: één van de doelstellingen van het beleid van de 
rijksoverheid op het gebied van de langdurige zorg.                                                                                                                                 

De factsheet ‘Gemeenten en zorgboerderijen: een kansrijke combinatie binnen de Wmo voor mensen met 

dementie, mits...’ is een uitgave van het RIVM. Doel is om gemeenten en zorgboerderijen te informeren 
over elkaars zienswijzen en om aandachtspunten te geven bij de overheveling van dagopvang naar de 

Wmo. Zo willen RIVM en Alzheimer Nederland alle betrokkenen stimuleren om zorgvuldige en doordachte 
keuzes te maken ten aanzien van de zorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. 

De informatie uit de factsheet is afkomstig uit interviews met 21 Wmo-beleidsmedewerkers van 
gemeenten en 21 zorgboeren verspreid over Nederland. In de factsheet wordt beschreven in hoeverre 

gemeenten en zorgboerderijen elkaar kennen. Zijn zij zich bewust van de kansen en bedreigingen van de 

stelselherziening van AWBZ naar Wmo? Welke stappen kunnen zij zetten om tot een goede zorg en 
ondersteuning te komen voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers?                           

Bron: nieuwsbrief Programma VCP “Aandacht voor iedereen”                   

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl  
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