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.
In het Goirles Belang van 2 november hebben we de doelstellingen en
het programma rondom de campagne ‘Toekomstig wonen begint nu’
toegelicht. In de editie van vorige week zijn de feiten van de vergrijzing
op een rij gezet. In dit artikel willen we u verder meenemen in het
gedachtenproces naar het Toekomstig wonen. Immers:
EEN SLIMME SENIOR IS OP DE TOEKOMST VOORBEREID
Levensloop
In een mensenleven wordt veel nagedacht over de toekomst en een weg
uitgestippeld: school, partner, kinderen, een huis, werk, een eigen bedrijf,
pensioen. Alleen na dat laatste stokt het. Hoewel velen na hun 65e nog zeker 1020 zeer levenslustige jaren voor de boeg kunnen hebben, denkt niemand na over
hoe ze dat willen doen. En al helemaal niet over de periode dat ze in een meer
zorgafhankelijke situatie komen. We laten het vooral gebeuren: ‘ik zie wel’. Men
is vaak niet voorbereid.
Toekomst en zorg
Het begint te veranderen. De jongere senioren zijn zich ervan bewust dat het
huidige zorgstelsel in kwaliteit en kwantiteit in de toekomst niet meer van
zelfsprekend is. Vele van de oudere senioren merken dat nu al. Steeds vaker
ontstaan er initiatieven om samen met andere leeftijd- of buurtgenoten een soort
zorgsysteem op te zetten, zodat we op elkaar kunnen terugvallen als dat nodig
is. Voorbeelden hiervan zijn buurtkamers, kleine woon- zorgprojecten,
hofjeswoningen, zorg coöperaties, buurt appgroep en ruildiensten.
Het kunnen geven en vragen van burenhulp wordt steeds belangrijker. Het
ouderwetse nabuurschap waar men in kleine leefgemeenschappen nog mee
bekend is.

Bewustwording hard nodig
Het is hoog tijd dat we ons bewust worden dat we ons veel vragen moeten
stellen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. Voor de oplossingen zullen we
steeds meer moeten samenwerken. De tijd van achteroverleunen en afwachten
tot de overheid en zorginstellingen het voor ons gaan regelen is echt voorbij.
Voorbeeld
In het Land van Cuijk, maar ook in andere gemeenten in Brabant, zijn de
afgelopen jaren initiatieven ontwikkeld om samen beter voor elkaar te zorgen.
Van deze concepten zouden we kunnen leren.

Goed voorbereid te zijn op de vergrijzing
De vergrijzing is geen ouderenprobleem, maar een breed maatschappelijk
vraagstuk. Op tal van terreinen zullen de effecten merkbaar zijn. Te denken valt
bijvoorbeeld aan woningbouw, zorg en ondersteuning, leefomgeving,
vrijwilligerswerk, onderwijs, mobiliteit. Kortom de urgentie is groot om collectief
en individueel goed voorbereid te zijn op de gevolgen van de sterk toenemende
vergrijzing.
Uitnodiging
Morgen, donderdagmiddag 17 november om 14.00 uur, start de KBO campagne
‘Toekomstig wonen begint nu’ in de kapel van Cultureel Centrum Jan van
Besouw.
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.
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