LANCERING WELZIJN IN DE WESTHOEK

PERSMEDEDELING

Donderdag26 maart 2015 – Diksmuide
Op 24 maart 2015 werd het officiële startschot van Welzijn in de Westhoek gegeven, een nieuw
samenwerkingsverband dat sinds 1 januari 2015 wordt opgenomen door het Westhoekoverleg. Een 40-tal
vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, OCMW’s en welzijns- en zorgsector uit de Westhoek waren op dit
evenement aanwezig.
Welzijn in de Westhoek is een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s en andere welzijns en
zorgvoorzieningen uit de Westhoek zoals bv. thuiszorgdiensten, mutualiteiten, rusthuizen, diensten algemeen
welzijnswerk, drughulpverleningvoorzieningen, diensten gezinsondersteuning,… De regionale samenwerking
wordt ook mede ondersteund door de Provincie West-Vlaanderen. Al deze partners willen er samen voor
zorgen dat er voor de inwoners van de Westhoek een voldoende, kwalitatief en toegankelijk welzijns- en
zorgaanbod aanwezig is.
De komende vier jaar (2015-2018) slaan de 18 OCMW’s en een 50-tal welzijns en zorgorganisaties de handen
dus in elkaar om te werken aan drie prioritaire sociale thema’s in de Westhoek:
-

het zoeken naar oplossingen voor de vervoersarmoede in de Westhoek en het realiseren van een
meer toegankelijke dienstverlening voor de burgers,

-

acties opzetten om de kansarmoede te bestrijden,

-

er voor zorgen dat mensen met een zorgbehoefte of ondersteuningsnood zo lang mogelijk in de eigen
thuissituatie kunnen vertoeven en dus de nodige kwalitatieve zorg aan huis krijgen.

Meer info?
Lien De Vos
Regionale Welzijnscoördinator – welzijnsplatform@westhoekoverleg.be
p/a Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
T. 051 51 94 35
Klik HIER voor extra informatie.
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Op de foto herkennen we (vlnr) Jan Vermeulen (De Lovie), Koen Demuynck (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg IeperDiksmuide); beiden leden van de Stuurgroep Welzijn in de Westhoek; Lien De Vos (Regionale Welzijnscoördinator), Toon
Vancoillie (voorzitter Westhoekoverleg en Burgemeester Kortemark), Frans Lefevre (voorzitter OCMW-voorzittersoverleg
Westhoek en OCMW-voorzitter Nieuwpoort).
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