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Wat is het laatste nieuws en 
wat staat er binnenkort op 
het programma!

Maar wat is er nieuw?

•	 De	deelnemers	aan	Duo	for	a	Job	bezoeken	
de	Damartex-kantoren	in	de	Boulevard	des	
Fourmies

Vorige maand brachten de leden van Duo for a Job een bezoek 
aan de kantoren van DSB.
Deze vereniging vormt duo’s tussen senioren (mentors) en jon-
geren met een migratie-achtergrond die moeilijk aan een job ge-
raken (leerlingen).
Céline Bécart, Dorothée Fleury, Fabienne Legrand, Pierre-Hugues 

Donderdag 1 december

•	 Nieuwe	bijeenkomst:
grootouderschap	op	afstand

De vereniging “l’Ecole des Grands-Parents Européens” (School 
voor Europese Grootouders) nodigde de Vereniging uit voor een 
vergadering over grootouderschap op afstand.
Sociologen, demografen en professoren vertelden er over de rol 
van de grootouder wanneer die ver van de familie woont.  
Er vonden conferenties plaats over taalgebruik, de band tussen 
grootouders en kleinkinderen en getuigenissen van families die 

Daval en Rodolphe Sallio stelden hun job voor aan de mentors en leerlingen. Of die laatsten hun 
roeping gevonden hebben, valt nog af te wachten. In elk geval bedanken we Sophie Hasselsweil-
ler van de Damart-boetiek in Roncq voor haar engagement en mentorschap. Binnenkort vertelt zij 
ons meer over haar eerste stappen als mentor. Bovendien staan er nog een aantal bezoeken op de 
agenda, onder andere in ons depot.

Klik hier 
om het artikel 

te lezen

ver uit elkaar wonen. Meer info in het artikel hier-
naast.

https://on-seniors-side-foundation.org/la-famille-a-distance-conserver-un-lien-entre-grands-parents-et-petits-enfants/


Save the date : goedkeuring van nieuwe projecten

Als je peter of 
meter wordt 
van de Stich-
ting kan je 
deelnemen aan 
allerlei liefda-
d i ghe i dsp ro -

jecten.

NOTA	BENE

Klik hier om het dossier te 
bekijken

Wacht niet tot volgende maand
Dit is slechts een kort overzicht van de Stichting On Seniors’ Side! 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Let’s go! Scan deze QR-code! 
Easy peasy! 

(of  klik gewoon hier  )

•	 Inhuldiging	en	cadeautjes	voor	het	rusthuis	“La	Pévèle”	in	Cysoing.

Perrine Bruggeman en Lucie Delecluse van Afibel bezochten de in-
huldiging van het rusthuis “La Pévèle” in Cysoing, in Noord-Frankri-
jk. Na een maandenlange renovatie opent het rusthuis zijn deuren 

WANNEER?	 Maandag 20 februari

Maandag stemmen de bestuursleden over de nieuwe projecten die 
de Vereniging zal steunen.

Ken je een vzw die zich inzet voor het welzijn van senioren, de band 
tussen generaties wil aanwakkeren of zorgverleners een hart onder 
de riem wil steken? Vul dan onderstaand dossier in en stuur het 
naar de contactpersoon van jouw afdeling: 

• Damartex : Paul Richir
• Damart France : Isabelle Picard
• Damart UK : Kenny Sigh
• Damart BE : Patricia Coeck 
• Xandres : Laurie Baguette

• Coopers : Flora Moffat
• Afibel : Perrine Bruggeman
• DMT : Sami Najjar
• 3PAGEN : Vera Funk 

voor nieuwe senioren, in een rustig en gezel-
lig kader. Daarnaast schonk 3PAGEN prach-
tige juwelen die de bewoners zullen kunnen 
bewonderen in de boetiek van het rusthuis.

https://on-seniors-side-foundation.org/projets/
https://linktr.ee/fondationonseniorsside

