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Details

Zullen we over de toekomst praten?
Eind augustus introduceert Bureau MORBidee een nieuw bierviltje als
gespreksstarter. Op de ene zijde staat de vraag: Zullen we over de
toekomst praten? Op de andere zijde staan 'de Zes Gouden Vragen'
waarmee gebruikers van het viltje die hoofdvraag een verdere invulling
kunnen geven. Deze zes vragen zijn essentieel bij palliatieve zorgverlening.
De viltjes gaan op 27 augustus in de verkoop via onze webshop, maar tot
17 augustus kunnen lezers van de Nieuwsbrief ze met korting bestellen
door een mailtje te sturen naar bureaumorbidee@gmail.com. Door
de introductiekorting van 30% zijn ze per 100 stuks te koop voor 20 euro
(exclusief verzendkosten). Normaal kosten ze 30 euro per 100.
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Zullen we over de dood praten?
Het nieuwe bierviltje 'Zullen we
over de toekomst praten?' is een
vervolg op het bierviltje 'Zullen we
over de dood praten?' Dit
verscheen twee jaar geleden en is
inmiddels in een oplage van zo'n
120.000 verspreid. Het viltje is nog
verkrijgbaar in de webshop.

Day at the park 2018
Op zaterdag 25 augustus wordt de
tweede Day at the Park gehouden.
De bijeenkomst vindt plaats op een
grasveld nabij Het Bezinningshuis in
Den Dolder. In grote lijnen
gesproken is het een informele
bijeenkomst annex picknick voor
iedereen die betrokken is bij het
bespreekbaar(der) maken van de
dood. Met eten, muziek en
gesprekken hopen we er een mooie
zomerse dag van te maken.
Krijg een indruk van de vorige keer
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Scholingen 'In gesprek over het levenseinde'
Na de zomer staan weer twee scholingen 'In gesprek over het levenseinde'
gepland, op 19 september in Tiel en op 28 september in Zwolle. Deze zijn
gebaseerd op ons boekje Levenseindegesprekken, en vooral gericht op
verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers palliatieve terminale zorg.
Bureau MORBidee biedt de scholingen aan in samenwerking met
Zorgscholing. Meer informatie over de scholingen en aanmelden kan via
deze site.

Kaarten van Betekenis
Om het bereik te vergroten,
verkopen we sinds kort ook enkele
Kaarten van Betekenis via de
website van Bureau MORBidee. De
Kaarten van Betekenis zijn speciale
wenskaarten voor mensen met
kanker of een andere ernstige
ziekte.
Voor ons gehele oeuvre, klik hier.

Bureau MORBidee op congressen
Bureau MORBidee is in het najaar aanwezig op diverse congressen,
waaronder het 4e Nationale Congres voor Hospicezorg (5 oktober) en het
congres Zorg rondom het levenseinde (31 oktober). Beide congressen
worden in De Reehorst in Ede gehouden.
Op het Hospicecongres is onder meer aandacht voor thema's als dementie,
vrijwilligerswerk, pijn en spiritualiteit. Op het congres Zorg rondom het
levenseinde gaat het onder meer over humor, doodsangst, familie en
stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.
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Copyright © 2019 Bureau MORBidee, All rights reserved.
Je ontvangt deze e-mail omdat je jezelf via www.bureaumorbidee.nl, www.kaartenvanbetekenis.nl of
www.gamesthatmatter.nl hebt aangemeld met je naam en mailadres.
Our mailing address is:
Bureau MORBidee
Albert Cuypstraat 8
Hengelo, Ov 7556gd
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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