Praten over de laatste levensfase…
Welke handvatten kun je jouw vrijwilligers geven?
Als vrijwilligerscoördinator weet je als geen ander hoe ongelooflijk belangrijk vrijwilligers
zijn voor onze samenleving. Maar ook dat je in je werk als vrijwilliger van alles mee kunt
maken. Mooie momenten, maar ook moeilijke en verdrietige dingen. Er kunnen zorgen
zijn over gezondheid. Of iemand heeft te maken met afscheid en verlies. Dan word je als
vrijwilliger betrokken bij vragen over leven en dood. Dat kan ongemakkelijke situaties
opleveren.
Om je vrijwilligers handvatten te kunnen bieden hiermee om te gaan, organiseert Agora
- als partner van de coalitie Van Betekenis tot het Einde – op 19 november een online Proeverij
voor vrijwilligerscoördinatoren.
Die middag laten we je zien én ervaren hoe vrijwilligers op verschillende manieren het gesprek
over de laatste fase van het leven aan kunnen gaan en waar ze deze hulpmiddelen kunnen vinden.
We gaan samen aan de slag met ‘Schrijf een brief’, ‘Lied van mijn leven’ en ‘Dialogen over het
levenseinde’. Stuk voor stuk openingen voor een gesprek over de laatste levensfase. Én we besteden aandacht aan de vijf sterfstijlen. Daarmee kun je als vrijwilliger nóg meer van betekenis zijn.
De bijeenkomst wordt online gehouden via 1Sociaaldomein op:
19 november 2020 van 14.00 – 16.00 uur
Deelname is gratis. Schrijf je hier in

https://palliatievebenadering.1sociaaldomein.nl/videosessies*
*Voor opgave is registreren op 1sociaaldomein verplicht (knop rechtsboven).
Vergeet niet op de gele knop ‘ik ben erbij’ te drukken om je opgave te bevestigen!
Aanmelden kan tot en met 16 november aanstaande.
Na aanmelding krijg je min. 2 dagen voorafgaand nadere informatie en de link naar de bijeenkomst.
Tot ziens op 19 november!

Coalitie Van Betekenis tot het Einde
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ stimuleert
mensen om meer ruimte en aandacht te geven aan
de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar
in gesprek te gaan. www.ikwilmetjepraten.nu
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