Betreft: Sociale dienstverlening

Beste,
Via deze brief willen wij jullie alvast informeren dat de sociale dienstverlening die de Vlaamse
Parkinson Liga voorziet, in 2019 gewoon blijft doorlopen, zij het in een lichtjes aangepaste versie !
Net zoals in 2018, kan de Vlaamse Parkinson Liga ook in 2019 rekenen op de enthousiaste steun en
samenwerking van een aantal maatschappelijk werkers van de MS-Liga Vlaanderen.
Voor het huidige jaar zijn er in de dienstverlening wel enkele wijzigingen gebeurd: zo zullen de
maatschappelijk werkers niet meer elke dag bereikbaar zijn, maar enkel nog op woensdag en op
vrijdag. Betekent dit dat je op andere dagen geen vragen meer mogen stellen? Natuurlijk niet ! Je kan
op elk moment van de dag vragen stellen via de ‘help’-knop die jullie terugvinden op de website van
de VPL (www.parkinsonliga.be). Al deze vragen worden dan gebundeld en zo spoedig mogelijk door de
maatschappelijk werkers beantwoord.
Nieuw dit jaar is dat er ook een samenwerking met verschillende ziekenhuizen over gans Vlaanderen
wordt gezocht. Hierdoor kan je op verschillende momenten (woensdag en vrijdag) ook ‘face-to-face’
in contact komen met een maatschappelijk werker en je vragen stellen (in een ziekenhuis waarmee we
een samenwerking hebben gevormd). Meer info omtrent deze werkwijze kan je terugvinden in het
volgende VPL Magazine.
Een laatste ‘dingetje’: houd steeds jouw VPL-lidkaart bij de hand. Dankzij het exclusieve lidnummer is
het voor de sociale dienst gemakkelijk om vlot jouw contactgegevens op te vragen.
Net zoals vorig jaar, kost deze dienstverlening slechts €2/jaar. Dit bedrag mag je storten op het
rekeningnummer BE10 7339 3939 3904 van MS-Liga Vlaanderen. Als mededeling geef je vervolgens
[ Naam + lidnummer VPL] op.
Hiermee hopen we jou alvast wat meer informatie te hebben gegeven betreffende de sociale
dienstverlening van de Vlaamse Parkinson Liga.
Hebben jullie vragen en/of opmerkingen, neem dan zeker contact op met de maatschappelijk werkers.
Zij staan jou graag en met de glimlach te woord !

Alvast bedankt !

Met vriendelijke groet
Hilde Jannes

