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Op 7 april was het Wereldgezondheidsdag. Dat konden we in Limburg natuurlijk niet zomaar voorbij 

laten gaan, maar eigenlijk is het wat ons betreft elke dag (Positieve) Gezondheidsdag! Een dag 

zonder aandacht voor gezondheid laat tenslotte de kans liggen om een beter en gelukkiger mens te 

worden. Tijd om via deze nieuwsbrief enkele zaken eruit te lichten, die jou hierbij kunnen inspireren 

of helpen. 

 

Onze beweging blijft groeien… 

Beperkingen of niet; de Beweging Limburg Positief Gezond moet en blijft functioneren. De afgelopen 

maanden hebben we dan ook niet stilgezeten, en ook voor de komende maanden staat er een hoop 

gepland. We naderen de 2000 deelnemers aan het scholingsplan de basis van Positieve Gezondheid, 

er wordt volop kennis en inspiratie gedeeld via openbare webinars en specifieke 

intervisiebijeenkomsten (zoals na de basistraining, of rondom thema’s HR en WMO) én vele 

(Lim)burgers zijn het PG-gedachtengoed gaan omarmen en toepassen, bijvoorbeeld dankzij de 

workshops van Heerlen STAND-BY!, Blauwe Zorg in de Wijk en Burgerkracht Limburg. Daarnaast 

komen er ook nieuwe partnerships aan met organisaties die de impact richting zowel professionals 

als burgers helpen vergroten. Kortom; we zijn samen met recht een beweging aan het realiseren. 

 

…en dat is maar goed ook 

Juist in deze periode dat we gelukkig stapje voor stapje weer wat meer bewegingsvrijheid terug 

krijgen, maar we allemaal wel mensen om ons heen kennen waar de veerkracht en puf er flink uit is. 

Niet gek ook vanwege alle onzekerheden, na al die overbelasting in de zorg en voor velen het 

combineren van digitaal werken met opvoed- en onderwijstaken. Dat vraagt enorm veel geduld, 

incassingsvermogen en zelfzorg om dit vol te houden. Het voeren van het andere gesprek met het 

spinnenweb van Positieve Gezondheid kan hier goed bij helpen. Probeer hem maar eens in te vullen 

met je partner, naaste, kennis of collega en kom er achter wat voor hem/haar er écht toe doet. En 

wat hij of zij nodig heeft om positief te blijven. Wedden dat je een interessant gesprek krijgt? 

 

Samen sterk 

De kracht van Limburg is om vooral samen sterk te kunnen zijn; thuis, op school of je werk en in je 

omgeving. Samen met jou en al onze kernpartners, ambassadeurs en maatschappelijke organisaties 

zijn we in staat om van Limburg een veerkrachtige provincie te maken, waarbij gezonde inspanning 

en hersteltijd in balans zijn. 

 

 

Veel leesplezier en inspiratie gewenst! 

 

Loek Vaessen  

Coördinator Limburg Positief Gezond 
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