Organisatie door

EMB
Congres
30 NOVEMBER 2022

Kijk! Een frisse blik… Mijn familie & ik
Hét congres voor professionals, ouders, verwanten en andere
betrokkenen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en
meervoudige beperkingen

KOM JE OOK?
woensdag 30 november 2022
09.30 uur - 16:00 uur
Congrescentrum ReeHorst, Ede

Meld je aan!

OCHTENDPROGRAMMA
De ochtend staat in het teken van de waarde van echt contact met
mensen met (Z)EVMB. Dat contact is wederkerig en verbindt
begeleiders en familie met elkaar. Dit zijn de sprekers:
Pauline Kuipers

Lot de Swart

Seichi Ihara

Opgegroeid met een
broer met een ernstig
verstandelijke
beperking en auteur
van het boek ‘Brus,
onbreekbare liefde’.
Een boek met
ervaringsverhalen van
andere broers en
zussen.

Een bevlogen
orthopedagoog in de
gehandicaptenzorg,
werkzaam bij
zorgorganisatie
Estinea. Haar drijfveer
is om mensen met een
verstandelijke
beperking volwaardig
in beeld te brengen.

Oprichter van het
Iruka Daycentre in
Japan. Tijdens de
dagbesteding maken
deelnemers muziek en
kunst met
stadsgenoten. Zijn
motto is ‘umarete
ureshii’, ofwel: blij dat
ik geboren ben.

MIDDAGPROGRAMMA
In de middag kun je deelnemen aan twee workshops. Je kiest zelf
welke sessie je bijwoont. Het aanbod bestaat uit zestien workshops
die allemaal ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven
en het geluk van mensen met (Z)EVMB. Bekijk het complete aanbod in
het overzicht op de aanmeldpagina van het congres.

Bekijk alle workshops

PROGRAMMA
09.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
11.00 uur
11.30 uur
12.30 uur
13.30 uur
14.30 uur
15.00 uur
16.00 uur

Ontvangst met koffie en thee
Opening door Marga Nieuwenhuijse, voorzitter Platform
EMG en Corintha Wijnhorst, coördinator Platform EMG
Pauline Kuiper, fotograaf, coach en auteur van het boek
‘Brus, (on)breekbare liefde’ en Lot de Swart, orthopedagoog
Koffie- en theepauze
Seichi Ihara, oprichter van het Iruka Daycentre, Osaka,
Japan. Zijn motto is Umareti Ureshii: blij dat ik geboren ben.
Lunch en bezoek informatiemarkt
Eerste workshopronde
Koffie- en theepauze
Tweede workshopronde
Borrel

Meld je aan

Meer weten?

Ga voor het comple
te
(workshop)program
ma en
alle praktische info
naar
www.congressenm
etzorg.nl

