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Onderwerp: Wij gaan de verbinding aan. Jullie ook?
Beste mensen,
Hoe gaat het met jullie?
Uit ervaring weten we hoe belangrijk ouders en verwanten zijn voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Wat we niet weten is waar jullie aandacht op dit moment naar uitgaat en welke wensen
en behoeften jullie hebben voor dit jaar.
Wij gaan de verbinding aan. Jullie ook?
Als SOL willen we in 2022 op verschillende plaatsen bijeenkomsten organiseren, liefst
samen met lokale en regionale lidorganisaties. Als het mogelijk is werken we ook samen
met KansPlus, Ieder(in) en Burgerkracht Limburg.
Bij die kleinschalige ontmoetingen kunnen jullie allereerst uitwisselen wat er bij jullie
speelt. Onze ervaring is dat mensen het fijn vinden om dat van elkaar te horen.
jullie nemen in ieder geval jullie eigen bagage en ervaringen mee!
Ook komt iedere bijeenkomst een inhoudelijk onderwerp aan de orde. Bijvoorbeeld over
diverse wetten en regelgeving (Wet zorg en dwang, Wet medezeggenschap cliënten
zorgsector, Wet langdurige zorg, onafhankelijke cliëntondersteuning, mentorschap),
maar het kan ook over andere onderwerpen gaan (schoolverlaters, ouder worden,
seksualiteit, veiligheid). Wij willen als SOL graag aansluiten bij wat jullie bezig houdt.
Doen jullie mee? Samen zijn we sterk!
Om dit samen te doen hebben we allereerst informatie van
jullie nodig.
Laat ons weten hoe en waar jullie de bijeenkomsten willen
en welke onderwerpen jullie interesseren.
Willen jullie daarvoor onderstaande vragenlijst gebruiken?
Jullie kunnen daarin onderwerpen of thema’s noemen die
jullie belangrijk vinden.
Vul dus de lijst in en stuur die terug, liefst voor 1 maart 2022.
Laat even weten als dat niet lukt.
Als de contactgegevens worden ingevuld, laten we jullie weten wat er uit de
teruggestuurde vragenlijsten komt en welke bijeenkomsten we gaan houden.
Graag horen we van jullie!
Met vriendelijke groet,
Boy, Gerard, Harry, Jeanne, Jos, Joyce, Karin, Margaret, Ton, Vanessa, Wim.
Bestuur, klankbordgroep en ondersteuners van het SOL.
Bijlagen:

Vragenlijst voor ouders/verwanten over interesses
Missie en visie van het SOL
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