De Klapbus
in Halen
De Klapbus in Halen bevordert sociaal contact tussen buurtbewoners en senioren. Het nieuw woonzorgdecreet legt de focus op goede interactie met de buurt. Die stimulans hadden ze in de gemeente
Halen niet nodig. Met ‘De Klapbus’ slaan ze de nagel op de kop wat sociaal contact tussen buurtbewoners betreft. Tijd voor een gesprek met Jan Vanwingh, verantwoordelijke van het dienstencentrum.
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Stad Halen mee een rol zullen spelen in dit verhaal.

