SPECIALE EDITIE

PERSOONLIJKE UITNODIGING
ONLINE INSPIRATIE SESSIE - DONDERDAG 18 JUNI 2020 om 15u00

Olympisch Goud voor de Zorgsector
Elke dag leveren honderdduizenden mensen in de zorg- en verzorgingssector olympische
prestaties. In deze Covid19-crisistijd is wederom duidelijk geworden hoe belangrijk zij zijn.
In heel België krijgen ze dagelijks applaus van de bevolking voor hun geweldige inzet.

Daarom willen we, samen met Gella Vandecaveye, inspiratie en energie bieden aan onze
helden in de zorgsector. Gella Vandecaveye is de enige Olympische atleet van ons land die

2 Olympische medailles verzameld heeft. Wilskracht, doorzetting en grenzeloze ambities
stonden steeds centraal om haar eigen crisissen te overwinnen.

Het thema van health & age care ligt Gella trouwens heel nauw aan het hart. In 2017 nam
Gella haar 78-jarige moeder in huis om ze te verzorgen.

Mogen we u ditmaal online begroeten voor onze zeer persoonlijke inspiratiesessie met Gella?

Olympisch Goud voor de Zorgsector

Een hart onder de riem van Gella Vandecaveye in deze Covid19-crisistijd

Programma donderdag 18 juni 2020
15u00

Ontvangst op onze online inspiratiesessie

15u10

Welkom door Anneleen Vandenberk, Wonen Na 60

15u15

Gella Vandecaveye, ex-judoka en tweevoudig olympisch kampioen

15u45

Pauze en bezoek van de expo

16u00

Q&A en live chat met Gella

16u30

Samenwerken, zeker nu
door Anneleen Vandenberk, Wonen Na 60

16u35

Digitaal Daten

17u00

Einde

Haar grote doorbraak maakte Gella in 1993 met haar eerste wereldtitel in het
Canadese Hamilton. Zij combineerde met succes topsport en hogere studies
communicatiemanagement. Haar volgend hoogtepunt behaalde ze op de
Olympische Spelen van Atlanta in 1996 met een zilveren medaille.
Vandecaveye brak in 1998 haar nek en ontsnapte ternauwernood aan de rolstoel.
Vijf maanden later werd ze opnieuw Europees Kampioen. Twee maanden
voor de Olympische Spelen van Sydney scheurde ze de kruisbanden van haar
rechterknie. Desondanks haalde ze een tweede Olympische medaille. Acht jaar
na het behalen van haar eerste wereldtitel, werd ze in 2001 voor de tweede
keer wereldkampioene; ze verloor dat jaar geen enkele wedstrijd. Vandecaveye
beëindigde haar carrière op 31-jarige leeftijd, op de Olympische Spelen te Athene,
waar ze in de kwartfinale verloor.

Klik hier om in te schrijven
Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf u dus snel in!
Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan directie en managementleden uit de zorg,
faciliteitsbeheerders, (interieur)architecten, ingenieurs- en adviesbureaus,
steden en gemeenten, OCMW’s, aannemersbedrijven.

De Zilveren Tsunami is een feit. De levensverwachting blijft stijgen, waardoor ouderen een steeds belangrijker deel
zullen uitmaken van onze samenleving. Het is van groot belang om deze sterk toenemende populatie senioren
goed te ondersteunen, vooral op het vlak van wonen.
De nieuwe generatie senioren staat op een andere manier in het leven en koestert andere verwachtingen dan de
huidige generatie. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar vooral ook voor nieuwe kansen. Wonen Na 60 brengt
deze uitdagingen en kansen in kaart en inspireert op vlak van kwaliteitsvol en comfortabel wonen.
Creatieve bouw- en zorg-oplossingen ontstaan door interactie en discussie tussen deskundigen. Wonen Na
60 brengt deze experts samen tijdens boeiende inspiratiesessies om op die manier de vindingrijkheid aan te
wakkeren en vernieuwende ideeën te triggeren.

Meer informatie op www.wonenna60.be

