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Persbericht
Café Brein 19 mei Oss en 24 mei Uden
Onzichtbare gevolgen

“Onzichtbare gevolgen”
Dit thema staat centraal tijdens Café Brein op 19 mei in Oss en 24 mei in Uden. Café Brein
is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers,
partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een
beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Kijk voor meer informatie op
www.nahnobrabant.nl.
Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel krijgen vaak te maken met zichtbare, maar
ook met onzichtbare gevolgen die hun dagelijks leven beïnvloeden. Tijdens Café Brein gaan
we met elkaar in gesprek over de onzichtbare gevolgen bij niet aangeboren hersenletsel.
Welke invloed hebben deze gevolgen op het dagelijks functioneren van degene met NAH,
maar ook voor zijn/haar naasten? We willen je graag uitnodigen om te komen luisteren
en/of mee te praten in Oss of in Uden.
Café Brein Oss is op donderdag 19 mei in Buurthuis De Kortfoort,
Floraliastraat 93 - 5342 BH Oss.
Café Brein Uden is op dinsdag 24 mei in Muzerijk,
Klarinetstraat 4 – 5402 BE Uden.
Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00 uur zaal open) en duren tot 21.30 uur.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer.
Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet
steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Vrijwilligers organiseren Café Brein samen
met SWZ, Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum Tolbrug, Pluryn en ONS
welzijn.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk van Rijn van ONS welzijn. Tel.nr: 06 35 11 18 40,
email: henk.vanrijn@ons-welzijn.nl of met José Prinsen van ONS welzijn. Tel.nr.: 06 35 11 18 43, email:
jose.prinsen@ons-welzijn.nl.
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