
Pieker je over  
wie achter blijft? 

Dat is begrijpelijk. Je wil een geruststellend 
antwoord op vragen als “Wie zal er voor hem 
zorgen?” “Wie zal er voor haar opkomen?” 
“Wie blijft betrokken?” “Wie zorgt dat het hem 
goed blijft gaan?”

Het is wijs om tijdig over deze vragen na te 
denken. Durven kijken naar die toekomst en 
voor de belangrijkste vragen een antwoord 
formuleren is moedig, maar ook zeer 
geruststellend. Je wil de zorgen voor zijn. Dus 
neem je ze nu al op.

Praat over de toekomst 
Blijf niet alleen zitten met die vragen. 
Bespreek ze samen met je omgeving, je 
kennissen, je vrienden. Zoek met je netwerk 
naar antwoorden en probeer de beste weg uit 
te stippelen. 

Hoe pak je dat aan? 
Hoe begin je daar aan? Zoek je een soort 
opvolger? Wat kan je nu al bespreken? Wat is 
belangrijk? Wat is noodzakelijk? Kun je nu al 
iets vastleggen? Wie volgt jou op? Hoe pak je 
dit aan? 

Dat onderzoeken we 
samen in de Start2Talk-
inspiratiedagen. 

Waar?
Zebrastraat 18/001, Gent
meer info: zebrastraat.be/contact.html

Inschrijven
• Prijs (5 inspiratiedagen): 120 € per persoon
• Inschrijven stuur een mail naar 

plusinspiratie@gmail.com met vermelding 
“Start2Talk Gent”. De inschrijving is pas 
definitief na het overschrijven van de prijs 
op rekeningnummer BE16-7360-1918-7674, 
BIC kredbebb.

Meer info
P-LUS
Martine Boone 
+32(0)495 24 20 88
plusinspiratie@gmail.com

Bezorgd om wie voor 
je geliefde of je kind 
zal zorgen als jij er niet 
meer bent?
Ga dan het gesprek aan 
met je omgeving.
Ontdek hoe op onze 
inspiratiedagen.

Start
2 
Talk?
Praat over de toekomst



WAT IS HET?

WIE IS WE?

HOE WERKEN 
WE?

WANNEER?

Praten over de toekomst van je 
geliefde man, vrouw, zoon, dochter… 
Hoe begin je eraan? 
Tijdens de inspiratiedagen van 
Start2Talk bekijken we wat precies 
aangepakt moet worden; wat het 
belangrijkst is; wie in aanmerking 
komt om belangenbehartiger 
te worden; wat zijn goede 
omstandigheden om een netwerk op 
te zetten en actief te houden; wat is 
een echte thuis…? 
Tijdens de inspiratiedagen van 
Start2Talk overleg je met begeleiders 
die ervaring hebben met dit thema 
en mensen die in dezelfde situatie 
verkeren. Je ontdekt je eigen 
antwoorden en stippelt je eigen 
route uit.

Vijf dagen vol inspiratie en 
tips om het zelf aan te pakken 
in jouw gezin, netwerk, 
familie… Je krijgt de kans om 
er open over te praten en na 
te denken met anderen die in 
gelijkaardige situaties verkeren.

We werken in groepen van 
maximaal 10 personen, zodat 
de deelnemers makkelijker 
inzichten en ervaringen kunnen 
delen. Ervaren groepswerkers 
begeleiden je doorheen de 
thema’s.

We zijn P-LUS, gegroeid uit 
LUS vzw. We geloven sterk in 
het inzetten van je netwerk 
om vragen te bespreken, 
oplossingen te vinden, en in het 
zoeken naar de juiste taal bij 
breekbare onderwerpen.   

5 donderdagen (13u30 tot 17u)  
5 nov 2015, 
3 dec 2015, 
7 jan 2016, 
4 feb 2016 en 
3 maart 2016. 

Of 5 zaterdagen (9u tot 13u)  
7 nov 2015, 
5 dec 2015, 
9 jan 2016, 
6 feb 2016 en 
5 maart 2016. 
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