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

Maar wat is er nieuw? 

•	 En	als	we	nu	eens	samen	lekker	gingen	eten	?	

Dat is de vraag die Mehdi Duteil van «Repas Part’âge» zich stelde, 
toen hij de statistieken over ondervoeding bij senioren zag (4	tot	
10%	van	de	77-plussers). 
Daarom organiseert hij conferenties over ondervoeding, maar ook 
maaltijden in rusthuizen. De bewoners en leden van de Stichting 
koken en eten samen, en delen zo mooie momenten met elkaar. 

Woensdag 26 oktober 

Voor	de	tweede	keer	bezocht	de	vereniging	
de	stad	Hem	(Noord-Frankrijk),	samen met  
haar meter Dorothée Sonntag (Afibel).

•	 En	als	we	onze	dressing	
eens	leegden?		

2 weken lang werd op het Damart-kantoor in de Boulevard de 
Fourmies in Roubaix een kledinginzameling georganiseerd voor 
«La Cravate Solidiare», een vereniging die discriminatie op basis 
van uiterlijk op het werk bestrijdt. Ze schenken werkzoekenden 
formele kledij, stellen samen een CV op en bereiden 
hen voor op sollicitatiegesprekken. 
De medewerkers zamelden samen kledij in, goed 
voor 43 kg in totaal!

43 KG 
ingezamelde 

kledij



  Save the date

Datum	: Donderdag 8 december
Plaats	: Damart-boetiek in Vannes

Na 6 maanden breidt het kantoor van «Ensemble 2 Générations» in Vannes uit. De vereniging 
zet in op intergenerationele huisvesting en kon al  7	duo’s  van senioren en studenten samen-
brengen.

Clémence, directrice van de Damart-winkel in Vannes, zet zich in voor dit mooie partnerschap. 
Daarom nodigt	ze	tijdens	het	theekransje	in	december	leden	van	de	vereniging	uit. 
Tijdens het theekransje kunnen Damart-klanten de nieuwe collectie ontdekken bij een hapje en 
een drankje. De vereniging kan zich dan ook voorstellen en eventueel nieuwe duo’s samens-
tellen.

•	 Een	theekransje	met	‘’Ensemble	2	Générations’’

Betrokken medewerkers

Dorothée Sonntag 
(Afibel) 

Ik kan echt genieten van eten. De gedachte 
dat sommige senioren hun eetlust verliezen of 
ondervoed zijn, raakt mij enorm. Hen plezier 
laten beleven aan een goede maaltijd gaat 
verder dan eten alleen. Aan tafel is levens-
vreugde des te belangrijker! Het voelt dus ex-
tra goed om zich in te zetten voor zo’n mooi 
initiatief!

Als je peter of 
meter wordt van 
de Stichting kan je 

deelnemen aan 
allerlei liefdadigheids-

projecten.

NOTA	BENE

Klik hier voor meer getuige-
nissen

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  )

https://on-seniors-side-foundation.org/nl/les-interviews/
https://linktr.ee/fondationonseniorsside

