Laat je inspireren
door deze zorgpioniers!
Beste vriend van Leven Lang Leven,
Hoe zie jij fijn oud worden voor je?
We worden allemaal ouder en willen natuurlijk dat onze naasten en wijzelf zo
gelukkig mogelijk oud kunnen worden. De vraag ‘hoe wil je fijn oud worden’
stond de afgelopen maanden centraal in het project L
 even Lang Leven. Twaalf
zorgpioniers hebben hard gewerkt aan het ontwikkelen van innovatieve ideeën
om de ouderenzorg te verbeteren. Deze initiatieven zijn inmiddels goed ontwikkeld en het is tijd om ze naar buiten te brengen.

Slotbijeenkomst fase 1 Leven Lang Leven
15 januari 2021organiseren we de slotbijeenkomst van de eerste fase van
Leven Lang Leven. Als vriend van Leven Lang Leven en/of als professional
in de zorg ben je van harte uitgenodigd om op deze dag de pioniers te leren
kennen en met ze mee te denken over de toekomst van de ouderenzorg.
Tijdens de bijeenkomst zullen de pioniers hun projecten pitchen. Dit is de
dag waarop zorginstellingen projecten van de pioniers kunnen adopteren in
hun organisatie! Ook hebben we een gastspreker die ons meeneemt in een
inspirerende toekomstvisie op ouderenzorg. Je bent van harte uitgenodigd
om mee te praten én te vragen.

Fase 2: pionieren met zorgprofessionals
Deze dag is tegelijkertijd de aftrap voor fase twee van Leven Lang Leven. Aankomend jaar gaan we verder met pionieren, ditmaal met zorgprofessionals
en hun organisaties. 15 januari is daarom ook een kans om mensen met een
hart voor pionieren en ouderenzorg samen te brengen. Voel je je hierdoor
aangesproken? Sluit je aan!

Save the date en meld je vast aan
Ben je geïnteresseerd in innovatieve ideeën voor de zorg om de laatste fase
van jouw en ieders leven zo prettig mogelijk te maken? Wil je ook graag weten
hoe we ervoor zorgen dat ouderen al hun opgedane levenservaring en -kennis
goed kunnen inzetten voor zichzelf en de samenleving?
Zet dan 15 januari 2020 vast in je agenda en meld je h
 ieraan! De bijeenkomst is online en duurt (onder voorbehoud) van 9:30 tot 12:30 uur. Als je je
aanmeldt sturen we je binnenkort een officiële uitnodiging met de definitieve
informatie.
Vriendelijke groet,
Team Leven Lang Leven
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