Nieuwsbrief maand juni 2016
Beste leden,
Weer mogen wij onze jaarwerking met een zomerse vakantiepauze afronden, en
hierin weer nieuwe vitaminen opdoen voor een nieuw en verrijkend jaar!
Vakantie zal wel niet voor iedereen hetzelfde zijn.
De leden die nog in therapie zijn en de langzame weg naar het herstel
bewandelen, zullen wel de grote vakantieplannen moeten opbergen en met lede
ogen zien hoe ánderen hun koffers pakken. Wij wensen hen toch een mooie
vakantie toe, vol huiselijkheid en warme omringing van gezinsgenoten en vrienden
en de uiteindelijke vreugde van zich steeds beter te voelen.
Uiteraard zijn er ook de ‘oma’s van dienst’, - ‘oma’s aan de top’, zoals de
kleinkinderen zingen! - mantelzorg voor de kleinkinderen, om hun ouders, jullie
kinderen, ook eens toe te laten het jachtige leven van elke dag los te laten. Voor
deze oma’s wordt vakantie een tijd waarin jullie de kleinkinderen beter leren
kennen, waarderen en vooral in hun talenten en vaardigheden stimuleren!
Aan de échte vakantiegangers tenslotte de ‘vakantiegangers-met-pak-en-zak’
wensen we veel nieuwe ervaringen toe: genieten van natuur, kunst, architectuur,
nieuwe vrienden..... De dagelijkse zorg en kommer kunnen jullie eens weldadig
opzij schuiven en beseffen dat het ook eens heel gezond kan zijn NIET met je
gezondheid bezig te zijn maar met zoveel schoonheid om je heen!....
Het wordt stellig voor iedereen een verrijkende tijd!
In de maand Juli komt jullie TEAM samen om het programma voor volgend jaar
op te maken .
Graag jullie suggesties : af te geven in de volgende bijeenkomst
 via mailadres:samen.na.borstoperatie@gmail.com
 per post: Lina De Keukelaere, Handelsstraat 45 ,8800 Roeselare
Darmonderzoek : velen onder U hebben een uitnodiging ontvangen om deel te
nemen aan het preventief onderzoek. DOEN aub , zo nuttig!
Uitstap 29 september: bezoek aan de chrysantenkwekerij “Gediflora” te
Oostnieuwkerke, zoon van Rosita. Er wacht ons daar een heel aangename
verrassing !

Jullie TEAM, ook beschikbaar tijdens het verlof via GSM of emailadres

samen.na.borstoperatie@gmail.com

Lina, Rosita, Carine , Caroline, Agnes en Hilde.

