ZorgLab Aalst trakteert! De Plusbus
wordt uitzonderlijk omgetoverd tot
mobiele koffiebar en rijdt naar twee
buurten in Aalst om buurtbewoners
samen te brengen.

De medewerkers van ZorgLab Aalst
en LDC De Maretak trakteren op
koffie of thee met cake en zorgen
ook voor een muzikale omlijsting
en gezelschapsspelletjes voor de
liefhebbers.
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Een goede buur is beter
dan een verre vriend
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dan een verre vriend

Met het project ‘slimme ondersteuning in de buurt’ werkt ZorgLab Aalst aan het
versterken van burenrelaties in een zorgzame buurt. De afgelopen maanden werd
‘de Buurbel’ ontwikkeld, een slim systeem dat getest zal worden in de buurten
Mijlbeek en Zeshoek. Buren worden op een eenvoudige manier met elkaar in
contact gebracht en kunnen via dit systeem hulp vragen of hulp bieden in de buurt.
Nieuwsgierig? Kom mee genieten aan onze mobiele koffiebar en wij vertellen je
graag meer.
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Waar en wanneer?
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1 dinsdag 20 augustus van 9 tot 10.30 uur
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2 dinsdag 20 augustus van 11 tot 12.30 uur
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3 donderdag 22 augustus van 9 tot 11 uur
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Voor wie?

Voor wie?

aan de ingang van het zwembad (Mijlbeek)
in de Schendelbeekhofstraat ter hoogte van kruising met de Langestraat
(Mijlbeek)
op het pleintje aan de Bauwensplaats (Zeshoek)

Iedereen uit de buurt is welkom.
Kom zeker langs en leer je buren (beter) kennen!
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