SAMEN VEERKRACHTIG OP DE GRENS VAN LEVEN EN DOOD

Afseid n in tijd v cоa.
Daarom staat het team van Pallion voor u klaar!

Hoe wdt deze
оdereuning god?

Deze coronatijden brengen veel leed met zich

Het zijn bijzondere tijden. Tranen kunnen vloeien

mee, waarvan de impact aanzienlijk is! De meest

van verdriet én van onmacht. Onmacht om het

ingrijpende verandering is ongetwijfeld de wijze

verlies en om het niet samen kunnen zijn met

Pallion wil in deze coronatijden, een

• Telefonisch

waarop je nu gedwongen wordt om met afscheid

familie en vrienden. De maatregelen maken

ondersteuningsaanbod realiseren. Onze

• Videocall

nemen, sterven en rouwen om te gaan.

fysiek samenzijn immers voor velen onmogelijk.

deskundigen palliatieve zorg bieden reeds jaren

• Face to face bij ons op kantoor of bij jouw thuis

Geen fysiek contact, crematies en begrafenissen

hulp bij afscheid en rouw. In dit kader nodigen

Afscheid nemen van een geliefde verloopt nu

met een beperkt aantal aanwezigen, geen

we je uit om op ons beroep te doen indien je

helemaal anders. Mogelijk kon je je geliefde niet

koffietafel,… Deze strikte maatregelen dwingen

in jouw proces steun wenst.

meer zien, was er geen plaats meer voor een

je soms om moeilijke keuzes te maken en om op

afscheid zoals jij je het had voorgesteld. Ook

een andere manier samen te zijn. Dit alles heeft

kunnen het mondkapje, de bril en de handschoenen

ongetwijfeld invloed op je rouwproces.

je contact met elkaar sterk verhinderd hebben.

W  de koprijs hierv?
Onze ondersteuning is kosteloos.

Universiteitslaan 1 • 3500 Hasselt

Hoe k je оs bere?
Heb je behoefte aan hulp of ondersteuning,
of zoek je iemand om even alles mee op een
rijtje te zetten in de chaos van je verdriet en
het door te spreken, contacteer ons!
Doe dit op het nummer 011 81 94 74

011 81 94 74 • info@pallion.be • www.pallion.be

