
Heb je een kind met zeer ernstige verstandelijke en
meervoudige beperkingen?

 
Je staat er niet alleen voor!

 

...We net het Ouderplatform
ZEVMB gelanceerd hebben?!

Dé plek voor  herkenning en
erkenning. Voor al je vragen,
het laatste nieuws. Besloten en
veilig. Echt alleen voor ouders
van een kind met ZEVMB. 

Hier zijn jouw ervaringen
(positief en negatief)
waardevol.

… je gekoppeld kunt worden
aan een maatje? Dit is een
andere ouder die ook een
kind met ZEVMB heeft en de
vragen en situaties uit eigen
ervaring kent en niet alleen
praktisch steun kan bieden,
maar ook emotioneel. 

...er wekelijks een 2CU café is? Een
online koffie of borrelmomentje
met andere ouders. Soms is er een
thema, soms niet.  Ook
organiseren we bijeenkomsten
rond onderwerpen die erg leven. 

Vragen? Meer weten?  Lid worden van het ouderplatform? Stuur een mailtje naar info@2cu.nu

Stichting 2CU weet wat het betekent om een kind (18-/18+) te hebben dat zeer ernstig
verstandelijk en meervoudig beperkt is (ZEVMB)  omdat 2CU is ontstaan vanuit ouders. 
Sinds ruim 5 jaar zet 2CU zich in om het leven van kinderen met ZEVMB én hun gezinnen te
verbeteren en ouders op verschillende manieren te ondersteunen. Liefst zo vroeg mogelijk om te
voorkomen dat ouders vastlopen, zowel praktisch als emotioneel. Op al die terreinen waar je mee
te maken hebt. Van het vinden van passende zorg, hulpmiddelen en wonen tot het gezinsleven,
werk, financiën, eigen sociale leven, je emoties en relaties met anderen.

2CU maakt mensen met ZEVMB zichtbaar en hun gezin. En brengt ouders bij elkaar om krachten
te bundelen. Hoe meer ouders in beeld zijn, hoe meer we kunnen bereiken bij partijen die -
samen met ons- de kwaliteit van het leven van onze kinderen en gezinnen kunnen verbeteren.

WIST JE DAT...?!

...Vanuit 2CU de Wij zien je Wel
beweging is ontstaan?
Professionals en ouders werken
samen aan oplossingen voor
knelpunten in het systeem en de
organisatie van de zorg met steun
van het ministerie van VWS. 

...2CU het boekje 'langs de
weg van ZEVMB' heeft
gemaakt, als een soort
routekaart voor ouders. Het
is gratis te downloaden of
aan te vragen.

https://www.2cu.nu/platform-zevmb
http://www.2cu.nu/ouderplatform
http://www.2cu.nu/maatje
http://www.2cu.nu/
http://www.2cu.nu/zevmb
http://www.wijzienjewel.nl/
https://www.2cu.nu/langs-de-weg-van-zevmb
https://www.2cu.nu/langs-de-weg-van-zevmb

