
Beste netwerkpartner 
  
Jij krijgt deze mail omdat je bent geabonneerd op onze nieuwsbrief. 
Wij hopen alvast dat je de voorbije maanden interessante info hebt teruggevonden in onze 
maandelijkse nieuwsbrief en nieuwsflashes. 
Mocht jij deze niet ontvangen hebben, kijk dan zeker eens in je ongewenste mails en/of spam of 
contacteer ons om te bekijken wat er mogelijk mis loopt. 
  
Een van de activiteiten uit onze nieuwsbrief die we graag extra onder jouw aandacht brengen is onze 
Netwerkdag. 
Eerstelijnszone Dender organiseert op donderdag 19 mei 2022 een Netwerkdag met als 
overkoepelend thema: Inclusie & Diversiteit. 
Een netwerkdag die interessant kan zijn voor jou en waarop jouw inbreng ook een meerwaarde is 
voor onze Eerstelijnszone en al haar inwoners. 
  
Wat? 
  
Eerstelijnszone Dender beoogt een kwaliteitsvol leven voor alle personen in de eerstelijnszone, 
steunend op een optimale organisatie van preventie, zorg en ondersteuning. 
Maar wat als sommige personen (ongewenst of onbewust) uit de boot vallen? 
We willen vanuit onze eerstelijnszone tijdens de eerste netwerkdag inzetten op inclusie en 
diversiteit. 
Ons doel is de bewustmaking over bestaande ongelijkheden en het streven naar een samenleving 
met gelijkwaardigheid van alle burgers. 
  
Op deze dag leggen we de focus op 5 verschillende thema's: Armoede, Patient Empowerment, 
Migratie, Mantelzorg en Laaggeletterdheid waarrond we aan de slag willen gaan. 
Maar dat kunnen we niet zonder jullie. Want zonder échte voeling en een directe link met de groep 
die de signalen uit eerste hand binnenbrengen, zijn onze acties leeg. 
Daarom willen we samen met jullie aan werktafels plaatsnemen met als doel signalen in onze eigen 
regio op te vangen. Nadien kunnen deze signalen gebundeld worden en omgezet in concrete 
acties binnen onze eerstelijnszone. 
  
Programma 
  
13 u.: Ontvangst met broodjes 
14 u.-15 u.: Verwelkoming door ELZ Dender + lezing Joris Van Puyenbroeck 
15 u.-17 u.: Werktafels rond 5 verschillende thema's + terugkoppelmoment 
  

• Armoede: Ik tel, elke dag... 
• Patient Empowerment: Van kwetsbaarheid naar houvast. 
• Mantelzorg: Van eenzame strijd naar evenwichtige dans. 
• Migratie: Waarom we vreemd vreemd vinden. 
• Laaggeletterdheid: Sorry, bril vergeten. 

  
Elk thema wordt ingeleid door een getuigenis van een ervaringsdeskundige waarop we met jullie in 
gesprek gaan. 
  
Praktisch 
  

• Waar ? CM Vergadercentrum De Boomgaard te Dendermonde – Ingang langs de 
Papiermolenstraat 2 



• Inschrijven is gratis en kan via deze link.  Bij inschrijving kan je kiezen uit 2 van de 5 
werktafels. 

• Gelieve in te schrijven vóór 16 mei 2022. 
• Stuur deze mail gerust door binnen je eigen netwerk (collega’s, partnerorganisaties, 

cliënten/patiënten en hun mantelzorgers, …) 
Deze netwerkdag richt zich tot professionals uit zorg, welzijn en lokale besturen, maar zeker 
ook naar personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers. 

• Tjidens ons netwerkmoment zal er ook een foldertafel voorzien worden. Heb jij een aanbod 
dat kadert binnen ons centrale thema van inclusie en diversiteit, breng dan zeker jouw 
folders mee voor geïnteresseerden. 

  
Heel graag tot binnenkort 

 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

María de la Paz Marchetti 

HR-medewerker Eerstelijnszone Dender 
0470 32 38 29 

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van ELZ Dender. 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=OE6UOBXL-EmCcxxAD9pfmxuTWsHC8-JBkvtlVL4du2BUQUkxQU5PTTZOUDlYUTdBMDlNRFZPVDBYTi4u
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdeTnXP7e338GPcy-n4EfTu6UqDzonrPf_WJiKD8MDtuPYhrA%2Fviewform&data=04%7C01%7Cconny.beelaert%40dendermonde.be%7C618e5b83ad8d4d0c29ce08d97dda1e01%7C314c96462c3d46eeb2d9feaa22235dc1%7C0%7C0%7C637679198042989174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MYBpvBi4BhIPy5NN94JdkqycHCKD6sRHwXqwxIaaIz4%3D&reserved=0

