Actie Dag Zonder Zorg 2016

lorem ispum dolor

Zoals u wellicht al weet is er dit jaar opnieuw een Dag van de Zorg en dit op
20 maart 2016. Naar goede gewoonte trachten wij dan de problematiek van
de wachtlijsten en aanverwanten in de schijnwerpers te krijgen. Dit jaar
doen we geen grote actie, maar proberen we met beperkte inspanning
zoveel mogelijk aandacht te krijgen.

In de week van 07 t/m 11 maart vragen wij om in de MFC-voorziening (minderjarigen) of FAMvoorziening (meerderjarigen) een lange schoenenrij te vormen voor de ingang, op de binnenkoer,..Dit is
een Indisch gebruik. Als ze daar bij overheidsdiensten moeten aanschuiven laten ze hun schoenen staan
en kunnen ze ondertussen andere dingen doen. De volgorde van de schoenen wordt gerespecteerd. Bij die
en waarom niet hier en daar een
schoenenrij kan u enkele bordjes plaatsen met ik/wij wacht(en) op
flesje van ons Wachter-bier. Meteen een oproep aan de gehele Vlaamse regering: Ga eens in onze
schoenen staan!"
Maak van die actie digitale foto's en/of een digitale filmpje en bezorg dit ons, ten laatste tegen
maandag 14 maart. Je kan dat misschien het best gratis via We Transfer https://www.wetransfer.com
Van dit beeldmateriaal zouden we graag een soort compilatiefilmpje, een montage dus maken die we aan
de diverse media kunnen bezorgen en via sociale media, youtube, ... kunnen verspreiden. Mochten er
onder jullie video- specialisten zijn die zin en tijd hebben om hieraan mee te helpen, laat het weten
op info@pwww.be .
Op 18 maart maken we dan onze schoenenrij aan het kabinet Jo Vandeurzen en/of de ambtswoning van
Geert Bourgeois alwaar we nog een ludieke actie voeren met het bekomen beeldmateriaal begeleid van
wat tekst en uitleg. Info over plaats en uur krijgt u later.
Het pWWW-team.
V.U. vzw Iedereen beZORGd.

Verboden op de openbare weg te gooien.

