MAANDAG 21 OKTOBER OM 20U IN MIRTE, ROZEMARIJNSTRAAT 76-78, GENT

GEKKENWERK
Kleine ondeugden voor zorgdragers
Roger Burggraeve en Linus Vanlaere schreven samen een boek dat afrekent
met de clichés rond zorg en zorgverleners.
Zorgdragers zijn ook maar mensen. Van hulpverleners en mantelzorgers wordt
veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn, mensen in wie
goedheid nooit eens wankelt en die zelfs onder druk niet plooien. En toch hoeven
zorgdragers niet boven antipathie, luiheid, middelmatigheid, hypocrisie, woede,
en ongehoorzaamheid te staan. Al deze 'kleine ondeugden' kunnen soms helpen
om het vol te houden in de zorg en er toch te zijn voor de ander.
GEKKENWERK brengt een andere boodschap over zorg. Het boek doorbreekt
hardnekkige stereotiepen en brengt een eigenzinnige en ontwapenende kijk op
zorgrelaties. Aan de hand van citaten uit actueel literair werk en talrijke
voorbeelden uit de zorgpraktijk bewijzen de auteurs het nut van de kleine
ondeugden. GEKKENWERK is een bevrijdend boek dat het verhaal brengt van
feilbare mensen.
ROGER BURGGRAEVE
Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinasonderzoeker. Hij is ook
medeoprichter en erevoorzitter van het Centrum voor Vredesethiek van de
K.U.Leuven.
LINUS VANLAERE
Linus Vanlaere is licentiaat in de Godsdienstwetenschappen en in de Theologie.
Hij is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor
Biomedische Ethiek en Recht, waar hij voornamelijk verder onderzoek verricht
naar het zorg ethische aspect in de ouderenzorg.
De twee auteurs komen spreken over hun boek in MIRTE, Rozemarijnstraat 76 te
Gent,
op maandag 21 oktober 2013 om 20u. Inkom: 8 €.

In aansluiting bij dit thema wordt, ook in Mirte, de film vertoond:
“INTOUCHABLES”
een op feiten gebaseerd komisch drama over een Senegalese jongeman die de
persoonlijk verzorger wordt van een fysiek gehandicapte Franse miljonair.
Donderdag 24 oktober 2013 om 20u. Inkom: gratis.
Voor beide avonden moet ingeschreven worden. Je ben ingeschreven als je
overgeschreven hebt op BE98 00010704 8893 van Antoinette Van Mossevelde,
met vermelding: ‘Gekkenwerk’.

