
SIGNALEMENT
KNOOP rN JE ZAKDOEK

Iederezondagmiddagvan 17.45 tot 18.00 uur
zendt de Teleac op TV2 de programmaserie
'Knoop in je zakdoek, uit. De uitzendingen
van de komende weken hebben als thema:
samen leven, samen delen; gèk van mijn
hobby; handen thuis (over sexueel misbruik
en ongewenste intimiteiten); ouderworden; ik
kan het zelf wel; werken aan je toekomsr; een-
zaamheid.

met een verstandelijke handicap. De informatiefolder'Vijf
ouderverenigingen laat zien wat ouderverenigingen willen
en waarom ze in FvO-verband samenwerken. De folder
'Gewoon FvO' vertelt wat ouderverenigingen doen en
maakt duidelijk \daarom iedereen er lid van zou moeren
worden.
De twee laatste folders z\nheel geschikt voor bijvoorbeeld
ouderavonden en voor andere situaties waar leden kunnen
worden geworven.
Voor meer informatie: FvO, Postbus 85276, 3508 AG
Utrecht, (030) 236 37 67

PRES ENTATI E VG N.RAP PO RT

'woNEN ZONDER ZORG(EN)'

Tijdens het congres 'Vraagsturing in de gehandicapten-
zorg' van 2 oktober aanstaande zal de VGN het rapport
'§7onen zonder zorg(en)' presenteren. Dit rapport gaat
over de wenseli.ikheden en de mogelijkheden van het schei-
den van wonen en zorg in de gehandicaptensecto r- Zodra
het rapport beschikbaar is, zullen wij u er nader over in-
formeren.

DRIE NIEUWE BROCHURES FVO

Onlangs verschenen drie nieuwe brochures van de FvO.
Het gaat om een bijgewerkte versie van de welbekende
'Kleine Gids', die algemene informatie bevar over mensen

MENSEN MET EENVERHAAL

Onder deze titel verscheen een boek over het levensverhaal
van mensen met een verstandelijke handicap. De auteurs
Ton van Oosterhout, Thom Split en \(/erner van de \7ouw
werken als geestelijk veÍzorgeÍ in de zorg voor mensen mer
een verstandelijke handicap. Zii hechten veel waarde aan
het levensverhaal van mensen als basis voor een goede zorg-
verlening. In het boek zijn een aanral levensverhalen uitge-
werk en wordt beschreven hoe zorgverleners daarmee om
kunnen gaan. Zo komt bijvoorbeeld de vraag aan de orde
hoe er moet worden omgegaan met de zingevingsvragen
die uit de levensverhalen naar voren komen.
'Mensen mer een verhaal' kost fl.39,90. Bij voorintekening
voor 31 oktober kost het f1.29,90.
Voor informatie en bestellen kunt u terecht bij:
SGO Hoevelaken, Postbus 20, 3870 CA Hoevelaken,
(033) 253 74 37
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