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Uitkijken naar betere tijden
In deze corona-tijden kunnen we niet veel meer
doen dan uitkijken naar de toekomst. We kijken
enorm uit naar de tijd dat alle activiteiten weer
gepland kunnen worden en onze agenda’s weer vol
gepland kunnen worden met jullie ontmoetingen.
We willen jullie dan ook allemaal een hart onder de
riem steken. Weet dat betere tijden er weer zitten
aan te komen. Op een dag zullen we elkaar weer
terugzien en dan vieren we des te meer!
Wat vonden jullie van onze
vrijwilligersbedanking?
Na de vrijwilligersbedanking van 29 februari stuurden we jullie
een korte enquête op om te bevragen wat jullie ervan vonden.
We vinden het belangrijk om deze resultaten even te delen!
16 mensen vulden onze enquête in.
- Jullie waren tevreden tot zeer tevreden over de locatie, de
inhoud van de dag, de lengte van de dag en het eten.
Sommigen vonden de locatie maar nipt groot genoeg.
- Jullie gaven onze een gemiddelde score van 9 op 10!
- Jullie gaven aan dat jullie naar de vrijwilligersbedanking
komen om anderen te ontmoeten, voor de gezelligheid en
voor het gevoel van samenhorigheid
Noteer alvast
in jullie
agenda!

Van uitstel komt in dit geval géén afstel
Je kan trouwens wél gewoon unieke ‘75-jaarKVG-T-shirts’ bestellen. Dit kan gemakkelijk via
deze website: https://kvg.be/75jaar/ Zo kan je
toch een beetje vieren ‘in je kot’!

Het startmoment van
de regio AntwerpenMechelen zal zaterdag 19
september plaatsvinden in
’t Gasthuis te Wijnegem.
Meer info vind je terug in de
Open Kijk van mei of
binnenkort via mail.

CM-nieuws
Onder het motto ‘bewegen is gezond’ lanceerde CM
het initiatief ‘BMI’, het Beweeg Meer Idee. Ze kregen
massaal veel leuke ideeën, waaruit een jury de tien
beste ideeën selecteerde.
Sommige ideeën zoals bewegen in groep, op school of
op kantoor kunnen momenteel helaas niet. Wat niet
wegneemt dat het steengoede ideeën blijven en ze in
de toekomst wel uitvoerbaar zijn.
Lees hier wat deze ideeën inhouden en stem op jouw
favoriet. Zo krijgen we Vlaanderen samen weer wat
meer aan het bewegen!

Een superheld zonder cape dat ben jij!

We werken aan onze website

Nu iedereen is
opgeroepen om zoveel
mogelijk thuis te blijven,
moeten we heel wat
dierbaren missen. Als
KVG zijn we daarom aan
de slag gegaan met twee
leuke superheldinitiatieven, waar jij
gewoon aan kan meedoen!

We hebben onze regionale website
kvg-antwerpenmechelen.be in een
gloednieuw jasje gestoken. Naast een
nieuwe opmaak hebben we ook
enkele nieuwe pagina’s
toegevoegd. We zetten er
twee in de schijnwerpers:
- Toelages vanuit regio AntwerpenMechelen
Wist jij dat je een starttoelage kon
krijgen bij de opstart van een
nieuwe werking? Of dat er een
‘toelage vernieuwende
activiteiten’ is voor activiteiten die
de normale werking overstijgen?
Lees hier meer
- In de kijker
We willen dat onze website ‘leeft’.
Hebben jullie net een leuke
activiteit gehad of willen jullie een
nieuwtje delen met onze regio?
Laat het ons weten op
vorming.antwerpen@kvg.be en
wie weet kom je mee ‘In de kijker’!
Lees hier meer

-

-

Een super-deluxe kleurplaat om iemand
te laten weten dat hij/zij jouw superheld
is!
Een eersteklas postkaart die je kan
versturen naar jouw superheld!

Benieuwd hoe jij kan deelnemen? Neem dan
snel hier een kijkje en begin met kleuren en/of
schrijven
Laat jij onze actie mee viraal gaan? Laat het
ons weten op vorming@kvg.be of deel je
tekening op facebook, vergeet de KVGgroep zeker niet te taggen! Gebruik de
#zorgvoorelkaar.

