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Geef je om de kwaliteit van leven van ouderen in zorginstellingen?  
Misschien ben je er al bij betrokken? 
Dan is het Erasmus+ Project - Gaming for Mutual Learning in Elder Care - de juiste plaats voor jou. 

 
Leer wat bijdraagt aan de levenskwaliteit van ouderen - en doe dat spelenderwijs! 
Om te beginnen kun je je kennis op de proef stellen met twee korte testen. 

 
Test je kennis van stimulerende en belemmerende omgevingsfactoren voor de 
Leefbaarheid in zorginstellingen 

 

Meteen beginnen met spelen kan echter ook.   
Het spel kan gratis gedownload worden in het Duits, 

Engels, Italiaans, Nederlands en Litouws via: 
www.gamlec.eu 

  Sommigen van jullie namen deel aan het evenement in 
samenwerking met de Hanau Vrijwilligersorganisatie op 
22 September in het Haus am Steinheimer Tor en 
hebben het spel al uitgeprobeerd. Hartelijk dank voor je 
inzet en je positieve feedback! Vertel aan anderen waar 
ze ons spel kunnen vinden. 

 
Als je ervaring met het spel hebt opgedaan, ontvangen we graag je 
Feedback. 
Vertel ons wat je bevalt, ook wat we beter kunnen doen, en deel je  
ervaringen op het Forum van onze website. Het is heel eenvoudig te gebruiken, 
zoals je kunt zien in deze Uitleg. Van elkaar leren is een van de belangrijkste 
doelen van GAMLEC. 
 
GAMLEC – spelend leren voor een betere kwaliteit van 
leven. Samen maken we het verschil! 

 

 
Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht 
für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden. 

 
NIEUWSBRIEF 

https://www.surveymonkey.de/r/GAMLEC_quiz1?lang=nl
http://www.gamlec.eu/
https://www.surveymonkey.de/r/GAMLEC?lang=nl
https://gamlec.eu/wp-login.php?action=register
https://gamlec.eu/wp-content/uploads/2021/11/GAMLEC_Forum_made_easy_NL_V06.pdf
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