Informatiecampagne moet senioren in Goirle en Riel bewuster maken over de
gevolgen van de vergrijzing

Toekomstig wonen begint nu
KBO-Goirle en Seniorenbelangen Riel starten op donderdag 17 november
2022 een grote campagne om de senioren te informeren en bewust te
maken rondom de thema’s Wonen, Zorg en Welzijn.
Langer in een eigen vertrouwde, veilige en sociaal aantrekkelijke
omgeving blijven wonen, dat is de voorkeur van veel senioren. Het
liefste ook als er op den duur (meer) zorg nodig is. Een ideaal plaatje;
gewoon in je eigen huis met hulp van buiten af en op deze manier ouder
worden. Als we dat willen, moeten we hierover tijdig gaan nadenken,
onze wensen en ideeën inbrengen en vooral initiatief gaan nemen.
Grijze haren
Je zou er grijze haren van krijgen, al die artikelen in de krant en programma’s op
tv die wijzen op de toenemende vergrijzing in Nederland, zeker in dorpen, en het
dreigend tekort aan geschikte woningen en goede zorg voor ouderen. De
komende jaren verdubbelt het aantal senioren, met name in de leeftijdsgroep 75
jaar en ouder. De bevolkingsgroei in Noord Brabant van de komende 20 jaar zit
hem voornamelijk in de grote toename van senioren. Het gevolg hiervan is dat er
voor deze groep op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn gezorgd zal moeten
worden.

Hoe kunnen we dat regelen als nu al
blijkt dat er onvoldoende geschikte
woningen zijn voor senioren, dat er een
tekort is aan verpleeghuisplaatsen, dat
de herstelzorg vanuit het ziekenhuis
steeds meer in de thuissituatie moet
plaatsvinden en de thuiszorg wordt
teruggebracht naar puur noodzakelijke
zorgmomenten?
Al met al ontstaat er een lastige
situatie, waar wij als senioren zelf veel
meer en vooral ook tijdig over moeten
gaan nadenken. En zeker niet wachten
tot er zich een probleem aandient en
we zelf niet meer mee kunnen denken
in vervolgstappen.
“Woordwolk” van thema’s die aan bod komen.

Informatiecampagne
KBO-Goirle en Seniorenbelangen Riel willen het heft in eigen hand nemen en met
u in gesprek gaan over Wonen, Zorg en Welzijn, over eigen regie, goed op de
toekomst voorbereid zijn en wat daar voor nodig is. Belangenbehartiging is
immers één van de kerntaken van de KBO-seniorennetwerken. Veel inwoners uit
Goirle zijn hier lid van. Veel vrijwilligers organiseren tal van welzijnsactiviteiten.
Waarom doen we dat dan ook niet op het gebied van wonen en zorg?

Els van Daal informeert KBO-leden over Toekomstig Wonen
Woonkeuze
Veel senioren willen in hun huidige woning blijven wonen en het is ook het beleid
van de overheid dat we steeds langer gewoon thuis blijven wonen. Maar is die
woning geschikt, of eenvoudig geschikter te maken? Of is verhuizen toch
slimmer? Ook zal er ooit meer zorg nodig zijn, maar hoe doen we dat als er
steeds minder zorgmedewerkers en mantelzorgers beschikbaar zijn? Wat kunnen
we dan voor elkaar betekenen? En missen we nog iets in onze dorpen? Daarover
gaan we graag met elkaar in gesprek op de bijeenkomst van donderdagmiddag
17 november om 14.00 uur in de Kapel van Cultureel Centrum Jan van Besouw.
Els van Daal, projectcoördinator van KBO-Brabant, zal die middag over dit
onderwerp vertellen, met de boodschap dat het belangrijk is om tijdig over dit
soort zaken na te denken om daarmee zo lang mogelijk de regie over het eigen
leven te houden. De titel van deze bijeenkomst is dan ook: Toekomstig wonen
begint nu! Een toekomst waar zelfredzaamheid en preventie centraal zullen
staan.

Programma
De aandacht voor deze thema’s wordt verdeeld over vier bijeenkomsten en
diverse artikelen in Goirles Belang.
Bijeenkomsten





Campagne introductie: ‘Toekomstig wonen begint nu’ 17 november 2022
in CCJvB
Medio januari 2023: Hoe ziet uw toekomstig wonen eruit?
Medio maart 2023: De toekomst van de zorg is thuis
Medio April 2023: De rol van de Gemeente bij toekomstig wonen in Goirle

Artikelen





Goirles Belang 2 november Toekomstig wonen - De feiten op een rij
Goirles Belang 19 november Toekomstig wonen – Een slimme senior is op
de toekomst voorbereid
Goirles Belang medio januari 2023 Toekomstig Wonen – Wonen en
woonvormen
Goirles Belang medio maart 2023 Toekomstig Wonen – De toekomst van
de zorg is thuis

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor alle senioren in de gemeente Goirle. Waarbij we
benadrukken dat ook de jongere senioren (50+) en mantelzorgers van harte
welkom zijn. De toegang is gratis en u kunt zich opgeven door bij voorkeur een
mail te sturen naar chrisbrockkbo@gmail.com of eventueel te bellen naar
06-81558128.

Werkgroep Belangenbehartiging

