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Langer gezond en actief
Langer zelfstandig:
Lifelong Living Online

!

Hoe kunnen moderne middelen u helpen om
langer zelfstandig te wonen? Die vraag staat
centraal bij het project Lifelong Living Online.
Dit is een onderdeel van het project iAge
waaraan door de gemeente Hardenberg wordt
meegewerkt in de plaats Dedemsvaart. Helpt u
ons mee met de pilot?

De gemeente Hardenberg doet mee aan het Europese project
iAge. In het project iAge werken overheden, kennisinstellingen
en maatschappelijke organisaties samen om ouderen zo lang
mogelijk actief te houden.
ICT speelt hierin een belangrijke rol. Het project richt zich op
slimme oplossingen die aansluiten bij ouderen, en die ertoe
bijdragen dat ouderen langer gezond en actief hun zelfstandigheid
kunnen behouden. In verschillende landen in de Noordzee-regio
worden projecten hiervoor opgezet. De resultaten worden met
elkaar gedeeld, zodat alle deelnemers kunnen profiteren van de
uitkomsten en van elkaar kunnen leren.

Antwoordformulier
	Ik wil meedoen aan de pilot!
	Ik wil meer informatie over de pilot!
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail

Wie kan meedoen?

Pilot

We zoeken 75-plussers die zelfstandig wonen in
Dedemsvaart. U hoeft geen kennis te hebben van
techniek of computers, het is juist de bedoeling om
te werken met middelen waarmee iedereen uit de
voeten kan. Ook is het niet nodig om al te beschikken
over een iPad of laptop.

Om te kijken welke middelen het beste werken, wordt
een pilot gehouden in de eerste helft van 2014. In deze
pilot worden verschillende middelen geprobeerd door
een groep ouderen (75-plus). Wilt u ons hierbij helpen?

Wat moet u doen?
Wanneer u mee doet aan de pilot vragen we u
om middelen uit te testen. Het kan gaan om
een programma op een iPad of om een handig
hulpmiddel in huis. Het middel wordt u gratis ter
beschikking gesteld en we vragen u om ermee aan
de slag te gaan en om ons te vertellen wat u ervan
vindt. Voor de pilot start gaan we met de deelnemers
in gesprek om te kijken hoe we dit zo goed mogelijk
kunnen invullen.

Wat kost het?
Deelname aan de pilot is geheel gratis en
vrijblijvend.

Wat levert het op?
Door deelname aan de pilot draagt u bij aan de
Europese ontwikkeling van oplossingen voor de
uitdagingen die de vergrijzing biedt. U helpt mee
aan het vinden van oplossingen waardoor ouderen
Wilt u meer weten over het project
langer zelfstandig kunnen wonen. En het levert u
LifeLongLivingOnline? Of wilt u zich opgeven voor de pilot?
ook wat op: u mag gratis allerlei moderne middelen
Dan kunt u contact opnemen met Evert Breukelman van de
uitproberen zonder dat u ergens
gemeente Hardenberg via telefoonnummer 0523-289229 of
aan vast zit!
e-mail iage@ommen-hardenberg.nl. U kunt ook het antwoordformulier invullen.

Meer informatie
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Gemeente Hardenberg – iAge
tav. Evert Breukelman
Postbus 500
7770 BA Hardenber

