Extra nieuwsbulletin

Bekijk deze email in je browser

SAMEN
Samen sterk in doen, samen sterk in verbinden'

Platform VG Zuidoost-Brabant informeert u!

Het Platform VG brengt u extra nieuwsbulletins met daarin o.a. nuttige tips,
feiten en bijzondere nieuwsberichten die allemaal betrekking hebben op de
gebeurtenissen rondom het coronavirus. Vandaag de eerste editie!

Heeft u zelf nuttige informatie, een verhaal of eigen ervaring wat u graag wilt
delen? Laat het ons weten!
U kunt ons bereiken per mail: secretariaat@platformvgzuidoostbrabant.nl,

Kijk naar de videoserie: 'De expert aan het woord'

In de laatste week van april start KBO-PCOB een serie videofilmpjes waarin
experts ieder vanuit zijn of haar eigen discipline ingaat op vragen die leven
rondom ‘het omgaan met Corona’. Elk videofilmpje duurt ongeveer tien
minuten.

In de eerste vier filmpjes komen Ted van Essen, Machteld Huber, David van
Bodegom en Jean-Jacques Suurmond aan het woord. De filmpjes geven een
verdieping aan de gedachtenvorming over wat er nu aan de hand is in deze tijd
die getekend wordt door het Coronavirus, hoe we met deze situatie kunnen
omgaan en wat we eruit kunnen leren.

Lees hier het hele artikel met video's.

Bron: KBO-PCOB

Mantelzorg & corona: GGD biedt ruggesteun

GGD Brabant Zuidoost maakte een bulletin met daarin informatie, initiatieven
en tips voor mantelzorgers. Lees hier 'Ruggensteun nr. 06'

Heeft u behoefte aan meer informatie na het lezen van dit bericht?
Neem dan contact op:
Team Steunpunt Mantelzorg Verlicht
GGD Brabant Zuidoost
Clausplein 10
5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl
W: www.mantelzorgverlicht.nl

Corona en Ieder(in) - update

Zoals verwacht zijn de corona-maatregelen verlengd. Dat betekent dat Ieder(in)
onverminderd actief en alert blijft op de gevolgen van de corona-crisis voor
mensen met een beperking of chronische ziekte.

De corona-crisis is momenteel onze hoogste prioriteit. We nemen dagelijks
deel aan crisis-overleggen, onder meer met verschillende ministeries, het
Nederlands Jeugd Instituut, de VGN, andere koepel- en patiëntenorganisaties
waaronder onze leden. Onze belangrijkste aandachtspunten....Lees verder

Werk thuis aan uw weerstand!

In onze laatste nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan het versterken
van je afweersysteem. Birgit van praktijk Salutogenesse heeft afgelopen week
nieuwe video's geplaatst over beweging. Eerst wat achtergrondinformatie,
daarna aan de slag in je achtertuin!

Burgemeester Uden over corona in hun dorp

Zeer indrukwekkende ervaringen over het coronavirus in de gemeente Uden.
Hier kunt u het fragment van NPO1 van 19 april terug zien.
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