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Help ons bij het realiseren van een gesprekshulp over zelfdoding.
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Deelname aan Afscheidsprijs van Yarden met gesprekshulp over zelfdoding
Bureau MORBidee doet mee aan de Afscheidsprijs van Yarden. Onze inzending betreft
de gesprekshulp 'Levenslang? - Praten over de gevolgen van zelfdoding'. Wil je helpen
bij de ontwikkeling van deze gesprekshulp? Geef dan hier je stem (klikken op het
duimpje).
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Door de gesprekshulp over zelfdoding uit te geven, hopen we een bijdrage te leveren
aan het verkleinen van het taboe dat er nog steeds rondom zelfdoding is. De
gesprekshulp bestaat uit 50 kaartjes en kernachtige achtergrondinformatie over
zelfdoding. Op de kaartjes staan uitspraken, meningen, gedachten, feiten en emoties
over zelfdoding, die mensen aansporen hun gedachten en gevoelens te delen en te
bespreken. De kaartjes kunnen partners, kinderen, collega’s, ouders, zorgverleners,
buren en andere naasten van een zelfdoder helpen in het praten over de gedachten
en gevoelens die door de zelfdoding zijn opgeroepen. ‘Levenslang?’ kan met én zonder
een gespreksleider ingezet worden.

Bureau MORBidee verzorgt workshop op hospice-congres
Bureau MORBidee verzorgt een workshop over 'Laatste gesprekken in een hospice'
voor de deelnemers aan het 3e Nationale Congres voor Hospicezorg, dat op 6 oktober
in De Reehorst in Ede wordt gehouden. Meer informatie over dat congres vind je hier.
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Op 11 juli 2016 introduceerde Bureau MORBidee de bierviltjes 'Zullen we over de
dood praten?'. Op de achterkant staan diverse vragen, zoals Hoe zou het zijn om
onsterfelijk te zijn?, Heb je een bucket-list en Waar heb je spijt van? Inmiddels zijn er
bijna 100.000 van verspreid, met name door uitvaartondernemingen, Netwerken
Palliatieve Zorg en zorgprofessionals. Wil je ze ook bestellen? Dat kan hier.

Oproep voor Noorderlicht Prijs
Kent u een inspirerend initiatief in de palliatieve of terminale zorg, dat
direct de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komt?
Verdient dit initiatief wat u betreft een prijs? Meld het dan aan voor de
Noorderlicht Prijs. Dat kan nog tot 18 augustus. Meer informatie daarover
vindt u hier.
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