EXPEDITIE ZORG van 25 februari tot 1 maart 2019
Samen een zorgverhaal schrijven met de nieuwe legislatuur
Tijdens de week van 25 februari tot 1 maart 2019 lanceert de VVSG, de Vereniging voor Vlaamse
Steden en Gemeenten, ‘Expeditie Zorg’. Met dit initiatief wil de VVSG de nieuwe besturen warm
maken om verder in te zetten op hun eigen lokaal zorgverhaal. En ook ons bestuur wil Expeditie Zorg
niet zomaar laten voorbijgaan.
Het Centrum Thuis – en Ouderenzorg van OCMW Zele nodigde daarom de voltallige gemeenteraad
uit om het zorgaanbod binnen de eigen gemeente verder te ontdekken.
Op maandag 25 februari volgde een toelichting over de verschillende diensten, hun aanbod en
werking en konden de raadsleden een bezoek brengen aan de infrastructuur van het Centrum – Thuis
– en Ouderenzorg.
Op donderdag 28 februari liepen Schepen Johan Anthuenis en Schepen Tineke Lootens mee in
woonzorgcentrum De Meander. Ze staken zelf even de handen uit de mouwen en proefden van de
werking van het woonzorgcentrum. Zo konden zij aan den lijve ondervinden hoe wij zorgen voor de
bewoners. Ze mochten zelf ontdekken wat de zorgdiensten drijft, wat hen inspireert, wat hun noden
en die van de gebruikers zijn. Het was een ideale manier voor deze nieuwe mandatarissen om
inspiratie op te doen voor de komende legislatuur en zo mee het eigen lokaal verhaal te schrijven.
Met een mix van intense en dankbare momenten, ontdekten ze zo het eigen zorgverhaal!
De actie ‘Expeditie zorg’ is een onderdeel van de campagne ‘Zorg voor de mens centraal, begint
lokaal’ van de VVSG. Met deze campagne brengt de VVSG de sterktes van lokale besturen extra in
beeld. Want sterke, warme zorg begint lokaal en samen met de lokale besturen blijven we strijden
om de mens centraal te stellen binnen de zorg.
De lokale besturen mogen trots zijn op de zorg die ze bieden: deze zorg maakt de wereld en minstens
de stad of de gemeente, echt wel mooier. Zorg wordt elke dag belangrijker en in elk verhaal van
iedere burger komt zorg voor. Aan het lokaal bestuur om zorg op ieders maat te garanderen. Elk
bestuur schrijft zo zijn eigen lokaal zorgverhaal, want iedere gemeente of stad is anders. Want zorg
voor de mens centraal begint lokaal!
Meer info over deze campagne http://www.vvsg.be/zorg-en-welzijn

