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NAH Oost is een stichting die zich
inzet voor mensen die de gevolgen
ervaren van niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) en hun
naasten. Iedereen doet ertoe en
heeft recht op een zinvolle plek
in onze samenleving. NAH Oost
streeft ernaar NAH-getroffenen
weer in hun kracht te zetten en
deel te laten nemen binnen de
eigen sociale omgeving en onze
samenleving.

WWW.NAH-OOST.NL

NAH Oost wil mensen met NAH, naasten en
professionals fysiek en online samenbrengen.
Door het organiseren van interactieve themabijeenkomsten geven wij onze doelgroep inzicht
in de gevolgen van NAH en worden handvatten
aangereikt. Wij besteden veel zorg aan de thema’s
die wij aanbieden en de gastsprekers die wij
uitnodigen. We luisteren naar de behoeften en
belangen van de doelgroep.
De bijeenkomsten worden geleid door vakbekwame
gastsprekers en vinden plaats op: 19 januari,
16 maart, 18 mei, 21 september en 16 november
2021 van 19.30-21.30 uur (inloop 19.00 uur)
bij Frans op den Bult, Hengelosestraat 6, 7561 RT
Deurningen (Dinkelland). Meer informatie vindt
u op onze site www.nah-oost.nl. Aanmelden kan
tot uiterlijk 5 dagen voor de bijeenkomst via
administratie@nah-oost.nl of via de website:
www.nah-oost.nl.

SPREEKUREN
Op woensdag en vrijdag van 14.30 tot 16.00
uur is er gelegenheid in gesprek te gaan met het
stichtingsbestuur. U kunt vooraf een afspraak maken
door een mail te sturen naar Lilian via voorzitter@
nah-oost.nl. Bezoekadres: Open Leerhuis (SWB),
Wegtersweg 14 7556 BR Hengelo.

N A H O O S T H E E T U VA N H A R T E W E L KO M !

BIJEENKOMSTEN

NIEUWSBRIEF
Met enige regelmaat zal er een nieuwsbrief
uitgebracht worden. Hierin worden
aankondigingen en evaluaties van bijeenkomsten

WAAROM ZIJN
BIJEENKOMSTEN
NODIG?
Na een intensieve revalidatieperiode
proberen mensen met NAH, ondanks
hun beperkingen, een weg te
vinden in hun veranderde leven
en deel te nemen binnen gezin en
samenleving. Daarbij komen zij veel
obstakels en uitdagingen tegen.
Omdat zij vaak geen contact hebben
met andere NAH-getroffenen en
onbekend zijn met instanties die hen
participatiemogelijkheden kunnen
bieden, blijven zij zitten met hun
vragen en behoeften.

en activiteiten geplaatst. Professionals zullen ons
op de hoogte brengen van ontwikkelingen op
het gebied van NAH en ons wegwijs maken in de
ondersteuningsmogelijkheden. De nieuwsbrief
wordt gepubliceerd op onze site. U kunt de
nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen. Een
mailtje naar administratie@nah-oost.nl met de
tekst ’Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen’
voldoet.

ACTIVITEITEN
Naast bijeenkomsten worden er ook activiteiten
georganiseerd. Deze activiteiten worden
geïnitieerd door vrijwilligers en gepolst bij de
doelgroep. We gaan activiteiten aanbieden op het

NAH Oost brengt
behoeften en
belangen samen

gebied van sport en creativiteit. Daarnaast is er
een team Jong NAH (18-35 jaar). De invulling van
de activiteiten wordt bepaald door het team en
haar deelnemers.

