Persbericht
Breda, 16 november 2012
Contactavond Careyn Kring Breda
Op donderdag 29 november a.s. organiseert Careyn een bijeenkomst voor jong en oud,
gezond en kwetsbaar, onder de paraplu Careyn Kring Breda.
Datum
Locatie
Tijdstip

donderdag 29 november 2012
Hotel Brabant, Heerbaan 4, Breda
19.00 – 21.00 uur

We willen met inwoners van de Bredase wijken Heusdenhout en Brabantpark van
gedachten wisselen over hoe het met zorg en welzijn in hun nabije omgeving anders kan en
moet. Met ‘anders’ bedoelen we dat de burger daadwerkelijk meer invloed krijgt op het
hoe en wat van zorg en welzijn in die eigen omgeving.
De tijd is rijp voor een andere kijk op de zorg. Waarom is het vanzelfsprekend de zorg over
te laten aan de beleidsmakers en hen die zweren bij marktwerking? Waarom er niet voor
kiezen de zorg meer in handen te geven van de belangrijkste belanghebbende, de burger?
Wij zijn ervan overtuigd dat zelfredzaamheid en zelfregie mensen vrijer, onafhankelijker
en gelukkiger maakt. Dat betekent ook dat ze meer invloed krijgen op wat er aan zorg
voorhanden is en hoe de zorg is georganiseerd.
Hoogste man van Careyn, Ton van Overbeek, is aanwezig om kort, helder en bondig meer
te vertellen over dit ‘revolutionaire’ idee. Ook de wijkverpleegkundige is van de partij.
Op welke manier, in welke vorm werkt echte invloed het best? Waar moeten we aan
denken? Over de antwoorden op die vragen willen we het deze avond graag hebben.

Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.
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