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3. Bijeenkomst Gera/Germany 
26 en 27 juni 2014 2014 

 

Voor de derde bijeenkomst kwamen alle partners naar Gera, 

gelegen in het oosten 

van Duitsland. 

De sociale 
welzijnsorganisatie 

“Volkssolidarität “had 
alle partners uitgenodigd 

te vergaderen in 
Duitsland.  

 

Geplande activiteiten 
 

De eerste dag 

Het uitwisselingsprogramma begon met een bezoek aan 2 

onderdelen van de Volkssolidarität Gera. De “3 Birken”, een 

huis voor dementerende ouderen en het “Spatzennest”, een 

crèche gelieerd aan de “3 Birken”.  De welzijnsorganisatie  

Volkssolidarität werkt met alle generaties.Vervolgens 

werden in het officiële programma presentaties gegeven 

door de partners van de pilots van de Compassie Tool. 

Daarna is er gesproken over best practices per land met 

betrekking tot compassie.Tot slot namen de partners deel 

aan een workshop over courage, ofwel moed, het 

onderwerp van de 2e toolkit.De dag werd afgesloten met 

een wandeling en een BBQ in het park 

De tweede dag 

De tweede dag hebben we de hoofdlocatie van de 

Volkssolidarität bezocht. Hier bevond zich een dagopvang, 

een wijkpunt voor sociale ondersteuning, een badkamer 

met speciale voorzieningen o.a. aroma/geluid 

/warmtetherapie, een afdeling  begeleid wonen en de 

administratie.Vervolgens is de laatste stand van zaken met 

betrekking tot de website, Facebook en Twitter 

doorgesproken. Ook zijn er afspraken gemaakt over de te 

ontwikkelen lessen en de communicatie met betrekking tot 

het project. 

Ter afsluiting van het bezoek, hebben we het historisch 
centrum van Gera bezocht waar zich  grotten van Höhler 
bevinden. 
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Resultaten: 
 

 De evaluatie van de pilots van de eerste tool 

 Voorbeelden van best-practices 

 Vaststellen van de definitie van courage [moed] en 
het belang hiervan binnen de zorgverlening.  

 
Project Partners 
 

 

  
 
www.ao-

siena.toscana.it 
 

AOUS/Italy University Hospital of Siena 
 

Contact 

Claudia Rustici 

rusticla@unisi.it 
 

 

 
 
www.edu-net.ro 
 

 

EDUNET/Romania Educational 

Organization 

 
Contact 
Victor Dudãu 
vdudau@yahoo.fr 
 

 

 
 
www.marmaraeah.go

v.tr 
 

 

Marmara Hospital/Turkey Marmara 

University Research and Training Hospital 

 

Contact 

Serpil Tural 

serpiltural@hotmail.com 

 

 

 

 
 
www.mdx.ac.uk 
 

 

 

Middlesex University/UK 

 

Contact/Project Co-Ordinator 

Rena Papadopoulos 

 

r.papadopoulos@mdx.ac.uk 

 

 

 
 
www.albeda.nl 

 

 

 

Albeda College/Netherlands 

Secondary college for vocational training 

and adult education 

 

Contact 

Annemiek van Workum 

a.vanworkum@albeda.nl 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Meer informatie: 
 
www.ienetools.wordpress.com 
www.ieneproject.eu 
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bijeenkomst 
13 en 14  November 
2014 

in Roemenië 
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www.volkssolidaritaet.
de/gera 

 

 

 

Volkssolidarität/Germany Social and 

Welfare Organization 

 

Contact 

Friederike Jung 

friederike.jung@volkssolidaritaet.de 
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