Antwerpen, 22/11/2007

“ Ik ben zo eenzaam … “
Uitnodiging “ouderen en eenzaamheid”, gespreksnamiddag

Beste vrienden,

In naam van Groen!Plus provincie Antwerpen nodig ik jullie uit op een namiddag rond
vereenzaming van ouderen. In een tijd waar de communicatie zo centraal staat is het gevaar voor
vereenzaming van heel wat oudere mensen immers zeer reëel. Gelukkig hebben verschillende
initiatieven daar aandacht voor. Groen!Plus wil hen erkenen en waar mogelijk politiek
ondersteunen.De provinciale werkgroep Groen!Plus heeft twee namiddagen gepland in verband met
dit thema. In Turnhout op 15/12/07 en in Mechelen op 19/01/08. (dus niet op 12/01/08 zoals eerder
gemeld).
Deze namiddagen omvatten vier gedeeltes:
- een getuigenis van een oudere die niet eenzaam is
- een verhaal van enkele diensten of organisaties uit de streek die het probleem schetsen en
die rond deze problematiek werken
- een reactie van een raadslid van een gemeente, een O.C.M.W., de provincie en een
parlementslid
- het toekennen van een groene pluim aan de aanwezige organisaties omwille van hun
inspanningen rond het verhelpen van dit probleem
We ronden deze namiddag af met een receptie waarbij jullie de kans krijgen nog wat na te praten.
Om ons toe te laten dit initatief goed te organiseren is mijn vraag aan je om ten laatste op 10/12/07
me te laten weten of je komt naar Turnhout of Mechelen Je kunt me schrijven of mailen.
Mijn adres: Bert Weyts, Royaertstraat 16, 2610 Wilrijk (Tel. 03/4496545) of e-mail:
beabert25@skynet.be .
Op de achterzijde vind je de plaats van het gebeuren en het programma van Turnhout. De namiddag
in Mechelen , die zal plaats hebben in de Lindepoort, zal volgens hetzelfde stramien worden
opgebouwd uiteraard met plaatselijke diensten en organisaties. De contacten worden momenteel
gelegd. Als je voor Mechelen inschrijft krijg je later ook het uitgewerkte programma.

Hopende op een ruime belangstelling te kunnen rekenen, teken ik

Met vriendelijke groeten
Bert Weyts, voorzitter Groen!Plus provincie Antwerpen

