Liefde inblikken
Wat na ons?
Inspiratiedag
voor en door ouders
Wijnegem, zaterdag 19 november

Wie zorgt er voor je kind als jij er niet meer bent?
Je bent ouder van een kind met een handicap en ligt wakker van de vraag ‘Wat na ons?’
Want je wil dat je kind, ook als jij de zorg niet meer kunt opnemen, comfortabel kan leven
en kwaliteitsvolle ondersteuning zal krijgen. Je informeert je over de mogelijkheden van het
erfrecht, je verkent of een (private) stichting of een maatschap een meerwaarde kan zijn, je
overweegt een bewindvoering, je onderzoekt hoe je voor je kind dat niet (helemaal) voor
zichzelf kan opkomen een ‘testament’ kan nalaten met concrete verwachtingen voor degenen
die de zorg en ondersteuning zullen opnemen, enz. enz.
Vaak is er echter een (grote) kloof tussen je goed informeren en het nemen van initiatieven. En
toch … ‘iets’ regelen voor later geeft jullie gemoedsrust. En dat verdienen jullie!
Tijdens deze inspiratiedag ‘Wat na ons?’ laten wij ouders, die een of ander initiatief voor later
genomen hebben, aan het woord. En die initiatieven zijn zeer divers …
• Wat kan je regelen om je kind later meer financiële zekerheid te bieden?
• Hoe kan je geruststelling vinden op het gebied van woon- en dagondersteuning?
• Hoe blik je jouw liefde in voor later?
• Hoe kan je ervoor zorgen dat je kind ook later een kwaliteitsvol leven kan leiden?
Laat je inspireren door de initiatieven en verhalen van andere ouders!
Een dag vol praktische informatie en tips!
Het volledige programma vind je op www.gezinenhandicap.be.
• za 19_11_22| 9.30 u tot 16.30 u. | GC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem (dichtbij
Wijnegem Shopping Center - tram 5, vanuit het station Antwerpen-Centraal stopt voor de
deur.)
Schrijf je in: www.gezinenhandicap.be, 03 216 29 90
- 45 euro per persoon / 60 euro per koppel - Leden van Gezin en Handicap of KVG
- 60 euro per persoon / 75 euro per koppel - Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG
(Inclusief catering door ‘bits N bites’)
Betaling gebeurt via factuur: geef ons je adresgegevens/factuurgegevens door.

Gezin en Handicap maakt deel uit van
de KVG-Groep en is lid van InclusieAmbassade

www.facebook.com/gezinenhandicap

