GGD benoemt twee
Gezondheidsambassadeurs
in Eindhoven
Woensdag 21 juni ontvingen Tom van Campen en Joep Wijsbek de titel van
Gezondheidsambassadeur uit handen van GGD directeur Ellis Jeurissen. Deze titel werd hen
toegekend door de GGD Brabant-Zuidoost voor hun inzet bij het tot stand brengen van
POWER Eindhoven. De uitreiking vond plaats tijdens de landelijke ontmoetingsdag van
POWER Nederlands bij GGD Brabant-Zuidoost.

Steeds meer en vaker zetten inwoners zich in voor een gezonde leefomgeving in hun gemeente of wijk
en voor de gezondheid van hun medeburgers. In onze regio kennen we hier inmiddels heel wat
voorbeelden van, zoals beweegtuinen, trimbanen, acties om alcoholgebruik door jongeren aan te
pakken, gezonde voeding op school, dementievriendelijke gemeenten, een gezondheidsrace en POWER
Eindhoven. Ook voor de GGD is samenwerken met burgers in de wijk of buurt de beste manier om
gezondheid te bevorderen. De GGD kan zo perfect aansluiten bij de vragen en behoeftes van de
inwoners zelf. Inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gezondheid van
medeburgers zijn dan ook zeer waardevol voor de GGD. Deze inwoners kunnen daarom in hun
gemeente benoemd worden tot Gezondheidsambassadeur van de GGD.

Op 21 juni werd deze titel toegekend aan twee inwoners van Eindhoven die aan de basis staan van de
organisatie van POWER Eindhoven. Daarmee zorgen zij voor de lokale uitvoering van het landelijke
initiatief van Gilde Nederland met workshops over zingeving en veerkracht op leeftijd. Tom van
Campen is een onvermoeibare pleitbezorger voor POWER en weet via zijn uitgebreide netwerk
aandacht te krijgen voor de workshops van POWER. Joep Wijsbek is de “man achter de schermen” en
voedt alle betrokkenen met artikelen, boeken en filmpjes over levenskunst, zingeving en ouder
worden. De GGD en de gemeente zien dit als een geweldige samenwerking omdat zingeving en
veerkracht belangrijk zijn voor het ervaren van een goede gezondheid.

Ellis Jeurissen, directeur van GGD Brabant-Zuidoost sprak tijdens de landelijke ontmoetingsdag van
POWER Nederland in de Witte Dame, haar dank uit voor alle gedane werkzaamheden. De GGD hoopt
nog lang met Tom en Joep samen te mogen werken.

Postadres

Bezoekadres

info@ggdbzo.nl

Postbus 8684

Clausplein 10

www.ggdbzo.nl

5605 KR Eindhoven

5611 XP Eindhoven

Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

KvK nr. 50451154

