Persbericht
Café Brein Uden en Oss
Uden/Oss 14 oktober 2019

Café Brein Uden en Oss – HERKENNEN&ERKENNEN
Dit thema staat centraal tijdens Café Brein op dinsdagmiddag 12 november in Oss en donderdagmiddag
14 november 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.
Niet Aangeboren Hersenletsel is meestal aan de buitenkant niet te zien. Hierdoor lijken de gevolgen voor de
buitenwereld niet zo ernstig te zijn. Mogelijk ervaart u dit zelf op heel andere wijze. Een ervaringsdeskundige
weet als geen ander wat dit voor u betekent. We nodigen u uit om te komen luisteren en/of mee te praten in
Uden of in Oss. Deze bijeenkomst staat in het teken van leren, delen en bespreken van ervaringen in het
dagelijkse leven.
Vanwege het toenemend aantal bezoekers van Café Brein willen we vragen of u zich wilt aanmelden en
aangeeft met hoeveel personen u komt. Aanmelden kan tot uiterlijk 8 november. Voor de bijeenkomst in
Uden kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: secretariaatthuiszorg@pantein.nl Voor de
bijeenkomst in Oss kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: CafeBreinOss@ons-welzijn.nl
Café Brein Uden is op Donderdag 14 november van 14.00 – 16.00 uur (zaal open om 13.30 uur) in Muzerijk,
Klarinetstraat 4, 5402 BE Uden.
Café Brein Oss is op dinsdag 12 november van 14.00 – 16.00 uur (zaal open om 13.30 uur)in wijkcentrum
Meteoor, Oude Litherweg 20, 5346 RT Oss.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een open en ontspannen sfeer. Het accent ligt op
contact, erkenning 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, Professionals in NAH en ONS welzijn. Kijk voor meer informatie op www.nahnobrabant.nl.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk van Rijn van ONS welzijn. Tel.nr: 06-35111840,
e-mail: henk.vanrijn@ons-welzijn.nl of met José Prinsen van ONS welzijn. Tel.nr. 06-35111843, email:
jose.prinsen@ons-welzijn.nl

