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PERSTEKST: FIRST LADY VAN DE REPUBLIEK KOREA BEZOEKT DE WINGERD

Moon Jae-in, president van de Republiek Korea, en zijn echtgenote Kim Jung-sook komen
naar Europa voor een staatsbezoek. Terwijl haar man in Brussel de ASEM-top (Asia-Europe
Meeting) bijwoont om er de bilaterale vredesgesprekken tussen de beide Korea’s toe te
lichten, komt de ‘First Lady’ op vrijdag 19 oktober 2018 naar woonzorgcentrum De Wingerd.
Mevr. Kim Jung-sook zal er de kleinschalige woningen bezoeken waar mensen met dementie
ondersteund worden in het dagelijkse leven. De Wingerd is al jarenlang een pionier inzake
‘Kleinschalig Genormaliseerd Wonen voor personen met dementie’.
Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke, zal Mevr. Kim Jung-sook in De Wingerd
ontvangen en de unieke zorgvisie en de werkingsprincipes van een persoonsgerichte
benadering toelichten.
Vanuit Woonzorgnet-Dijleland zijn we bijzonder vereerd met de internationale aandacht en
we hopen dat de presidentsvrouw heel wat positieve ervaringen en inspiratie mee naar huis
kan nemen in Zuid-Korea.
Contact & Informatie:
Jan Vanwezer
dagelijks verantwoordelijke WZC De Wingerd
T: +32 16 28 47 90
Wenst u aanwezig te zijn tijdens dit bezoek, meld u dan vooraf even aan op bovenstaand nummer of
via: info@wznd.be

PRESS RELEASE: Kim Jung-sook, "First Lady" of South Korea visits De Wingerd

Moon Jae-in, president of the Republic of Korea and Mrs. Kim Jung-sook, will tour Europe as a part of
a presidential visit. While her husband attends the ASEM (Asia-Europe Meeting) summit in Brussels
to explain the bilateral peace talks between the two Koreas, Madam First Lady will visit the elderly
care facility De Wingerd in Leuven on Friday 19 October 2018.
Mrs. Kim Jung-sook, First Lady of the Republic of Korea, will visit the small-scale homes where people
with dementia are supported in their daily life. De Wingerd is a pioneer in Small-scale Normalized
Living for people with dementia.
Jan Vanwezer, director, will host madam First Lady at De Wingerd and explain the unique care vision
and the operating principles of the person-oriented approach.
Woonzorgnet-Dijleland is particularly honoured with this visit and the international attention and we
hope that madam First Lady can take home with her a lot of positive experiences and inspiration to
South Korea.

Contact & Info:
Mr. Jan Vanwezer
director WZC De Wingerd
T: +32 16 28 47 90

If you wish to be present during this visit, please notify in advance!
Friday 19.10.2018 at 10 AM – Wingerdstraat 14, 3000 Leuven (Belgium)

