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we houden het nog even spannend in 2016
We staan aan het begin van een heel erg mooi jaar voor kasus.nu en daar lichten we straks een heel klein tipje van de sluier
over op, maar eerst een terugblik op 2015. Te veel mooie gebeurtenissen, ontmoetingen, inspiratie, resultaten en projecten om
allemaal op te noemen. We geven hier onder dus een kleine indruk van wat kasus.nu allemaal heeft meegemaakt. Op de blogs
van de Zeeuwse Huiskamer en DEEL& Ulrum kun je ook een deel van de werkzaamheden goed volgen.
........................................................................................................

opstart verzamelen verhalen voor WERK& Ulrum

Het project DEEL& Ulrum werd voortgezet en een van de projecten die daar tegen het eind van het jaar
begon te spelen was het verzamelen van verhalen over de panden van het dorp onder de noemer van WERK&
Ulrum. Ulrum heeft een historie die het waard is om te worden vastgelegd en bovendien wordt, door nu naar
de waarde van panden te kijken en keuzes te maken, toekomstige kwalitatieve krimp tegengegaan.
meer over WERK& Ulrum »
........................................................................................................

de Zeeuwse Huiskamer: huiskamers nieuwe stijl en op naar uitzendingen

Binnen de Zeeuwse Huiskamer waren er in 2015 twee nieuwe huiskamers: 's-Heer Hendrikskinderen en
Rilland. Hierbij was de 'huiskamer' niet meer beperkt tot één pand, maar fungeerde de hele dorpsgemeenschap
als ruimte voor onderzoek, experiment en ontmoetingen. In 2016 gaat de Zeeuwse Huiskamer ook op nieuwe
locaties van start. Daarover kun je binnenkort meer lezen op het blog van de Zeeuwse Huiskamer. Ook nieuw
in 2016: radio-uitzendingen van de Zeeuwse Huiskamer via Radio Reimerswaal; vanaf 14 januari elke
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.
meer over de Zeeuwse Huiskamer »
........................................................................................................

de Noordzee over naar ROOMforLIFE

De formule van de Zeeuwse Huiskamer is overgenomen in Engeland. In Folkestone begon de Kent
County Council, binnen Kent verantwoordelijk voor onder meer ouderenzorg en gehandicaptenzorg, met
ROOMforLIFE. In het Broadmeadow Registered Care Centre in Folkestone zijn twee appartementen ingericht
voor proefbewoning.
meer over RoomforLife »
........................................................................................................

de Zeeuwse Huiskamer verkozen tot Koploper

De Zeeuwse Huiskamer is eind 2015 door het Zorgpact uitverkozen tot koploper. Dat betekent dat de Zeeuwse
Huiskamer nu deel uitmaakt van de Kopgroep. In deze kopgroep komen in totaal 100 vernieuwende en
succesvolle initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid. Zij wisselen kennis en
ervaring uit én inspireren anderen om goede samenwerkingsverbanden op te zetten. De Zeeuwse Huiskamer
is een van de eerste 28.
meer over het Koploperproject »
........................................................................................................

en verder…

Ook in 2016 werkt kasus.nu aan DEEL& Ulrum en de Zeeuwse Huiskamer. En we hebben nieuwe plannen. Plannen waar we
in 2016 met allerlei interessante en inspirerende andere partijen de basis voor hebben gelegd. Plannen waar we het al bijna
over kunnen hebben… maar nu nog net niet. Het wordt groots, het wordt mooi en helemaal in het straatje van kasus.nu. We
gaan partijen verbinden, inspireren, kennis verzamelen en delen… We willen je zo snel mogelijk laten weten wat en hoe.
Binnenkort een update op de site van kasus.nu.

