Wil je een bezoek van een moreel consulent?
Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Je kan een gesprek aanvragen via onze
website ikwilpraten.be, door te telefoneren
naar 02/735.81.92 of door het keuzeformulier
levensbeschouwelijke zorg in te vullen. Dit
formulier vind je terug in de onthaalbrochure van
jouw zorginstelling.
Een gesprek is strikt vertrouwelijk en gratis.

Ik wil
praten
Stuurgroep Morele Bijstand

Aalst
053/77.54.44
Antwerpen
03/259.10.80
Bilzen
089/30.95.60
Bree
089/73.05.00
Brugge
050/33.59.75
Brussel
02/242.36.02
Diksmuide
051/55.01.60
Eeklo
09/218.73.50
Genk		

02/735.81.92
info@ikwilpraten.be

Hasselt		
011/21.06.54
Herentals
014/85.92.90
Ieper		
057/23.06.30
Kortrijk		
056/25.27.51
Leopoldsburg
011/51.62.00
Leuven
016/23.56.35
Lier
03/488.03.33
Lommel		
011/34.05.40
Maasmechelen
089/77.74.21
Mechelen
015/45.02.25
Mol
014/31.34.24

Meer info?

Neem een kijkje op onze website

Brand Whitlocklaan 87, bus 9
1200 Brussel

Je vindt onze regionale secretariaten in
de volgende huizenvandeMens:

089/51.80.40
Gent
09/233.52.26
Halle
02/383.10.50

ikwilpraten.be

Krop het*
niet op

Algemeen secretariaat

ikwilpraten.be

Roeselare
051/26.28.20
Ronse		
055/21.49.69
Sint-Niklaas
03/777.20.87
Sint-Truiden
011/88.41.17
Tienen
016/81.86.70
Tongeren		
012/45.91.30
Turnhout
014/42.75.31
Vilvoorde
02/253.78.54
Zottegem
09/326.85.70

v.u. Laurent Blonden • Frans Geldersstraat 23-25 • 1800 Vilvoorde www.idearte.be

Praktisch

*angst, verdriet,
woede, hartpijn... Ik wil
praten
morele bijstand
in een woonzorgcentrum

Stuurgroep Morele Bijstand

Onze uitgangspunten

• Respect voor jouw waarden en eigenheid
• Het aanspreken van de kracht in jezelf
• De vrijheid en verantwoordelijkheid blijven bij jou
Morele bijstand is gebaseerd op vrijheid,
gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid,
verbondenheid en solidariteit.
Voor ons is de mens zijn eigen zingever.

De moreel consulent werkt vanuit een
vrijzinnig humanistische levensvisie.

Een luisterend oor

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is een grote
verandering. Naast dagelijkse bekommernissen
kunnen er ook zorgen en vragen ontstaan die je
raken in je bestaan. In alle woonzorgcentra kan
je een beroep doen op een moreel consulent die
luistert naar jouw verhaal.
Heb je behoefte aan een goed gesprek? Zit je met
een probleem waarover je wilt praten? Of misschien wil je gewoon even je verhaal kwijt? Bij een
moreel consulent vind je een luisterend oor.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Levensvragen/zingeving

Dit zijn slechts voorbeelden.
Bij ons is alles bespreekbaar,
er zijn geen taboes.

ikwilpraten.be

Eenzaamheid 		
Angst
Twijfel			Verlies
Rouw			Gezondheid
Pijn			Autonomie
Onmacht			Levenseinde
Relaties			Houvast

Wie ben ik?
Wat wil ik?
Hoe ga ik hiermee om?
Wat heeft (nog) zin?
Wat beteken ik?

