Nieuwsbrief voor verwanten en relaties met
actuele informatie en achtergrondverhalen.

Bekijk de webversie

Careander Online april 2021
In deze editie leest u meer over corona, het programma 'De basis
versterken' en de bijeenkomsten voor de nieuwe Strategische Koers.
Daarnaast geven we u een kijkje in de keuken van de afdeling Expertise &
Behandeling. Verder het verhaal van Isabella die met haar ogen een
apparaat leert te besturen om te kunnen communiceren met haar
omgeving.

Actueel

Bestuurder Bert
Brouwer
Hoe is de situatie rondom corona
en de vaccinaties bij Careander?

Lees meer

De visie van

Manager Expertise &
Behandeling Eline de
Craen
Een kijkje in de keuken van de
afdeling Expertise & Behandeling.
Lees meer

Het verhaal van Isabella
Ook al kan ze niet praten, toch maakt
Isabella sinds kort aan haar omgeving
duidelijk wat ze wil zeggen. Dit doet ze
door met haar ogen een apparaat te
besturen. Zo krijgt ze eigen regie.
Lees meer

Careander denkt vooruit

Basis Versterken
Careander werkt aan het
versterken van de basis van de
organisatie. Betrokken,
professionele en persoonsgerichte
ondersteuning. Dat is waar de
cliënten van Careander op kunnen
rekenen. Om dat te bereiken
worden diverse projecten
uitgevoerd.
Lees meer

Voor verwanten en vrijwilligers

Enquête
Help Careander met het invullen
van deze enquête. Dit kost u
ongeveer vijf minuten. Als dank
verloten we een cadeaupakket
onder de inzenders.
Vul in

Vraag van een verwant

Kan ik de bijeenkomsten
van de
Wereldverkenning
terugkijken?

Lees meer

Careander@Work

Een feestelijk moment voor de bewoners van
de nieuwe locatie Langendijkstraat in
Harderwijk. Op 29 maart was de officiële
sleuteloverdracht.

Een grote inpakklus voor locatie ’t Trefpunt in
’t Harde. In opdracht van de Gemeente
Elburg zijn er meer dan 2.000 pakketten
ingepakt.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Wilt u uw gegevens wijzigen? Geef dit door aan uw persoonlijk begeleider.
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar communicatie@careander.nl.
Voor al uw overige vragen: neem contact op met het servicebureau:
telefoon: 0341-46 78 20, e-mail: info@careander.nl.

