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Inschrijven voor 't Gazetje

In tijden van corona zetten we extra hard in op onze
digitale communicatie. Om er voor te zorgen dat zo
veel mogelijk mensen het gazetje kunnen lezen kan je
jezelf vanaf vandaag makkelijk abonneren! Dit kan
door te klikken op deze link. Bezorg deze link ook aan
jullie leden zodat ook zij in de toekomst 't Gazetje in
hun mailbox kunnen ontvangen.

Optreden Koen Dewulf

Waren jullie ook getuige van het fantastische
optreden van Koen Dewulf? Het was een
spetterend optreden met heel wat kijkers! En dat
voor allereerste keer ooit dat KVG live ging! Wie
weet is er een precedent gemaakt voor nog zo'n
optreden! Heb jij ook leuke ideeën? Wil je ook
eens live iets presenteren? Laat het ons dan
zeker weten!

Enquête VAPH

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, werden ongeziene maatregelen genomen. Het
VAPH wil graag weten hoe personen met een
handicap en hun mantelzorgers de voorbije periode
hebben ervaren en organiseert daarom een
bevraging.
Vul de vragenlijst in en help het VAPH om het beleid met betrekking tot het coronavirus zo
goed mogelijk af te stemmen op de noden en wensen van personen met een handicap en
mantelzorgers. De enquête voor personen met een handicap en mantelzorgers kan je
invullen door hier te klikken. Invullen kan tot en met 7 juni 2020.

Zomeraanbod KVG

De medewerkers van KVG-Vorming vzw zijn op
dit moment volop in de weer met de
samenstelling van een alternatief zomeraanbod.
Omdat het coronavirus voor vele maanden roet
in het eten strooide gaan we op zoek naar
manieren om alternatief te verenigen over de
regionale grenzen heen. Meer hierover
binnenkort!
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Toegankelijke wandelroutes

Nog geen KVG activiteiten tot en met 30 juni 2020,
maar het is wel al mogelijk om te wandelen met je
gezin en persoonlijke bubbel! Hieronder vind je
verschillende websites waar je makkelijk informatie
kan terugvinden:
1. Wandelroutes.org
2. Natuurpunt
3. Provincie Antwerpen

Online Mega-Party

Vrijdag 22 mei 2020 vond de allereerste online Mega-Party plaats!
Maar liefst 160 KVG'rs volgden de fuif live van achter hun computer
of tablet! Door het grote succes volgt een nieuwe editie!
Wil je erbij zijn? Hou dan zeker onze facebookpagina in de gaten voor
een nieuwe datum!

Gratis EHBO-Opleiding online!

Het Rode Kruis Vlaanderen kan omwille van het coronavirus geen EHBOopleidingen aanbieden tot en met 31 augustus 2020. Daarom voorzien ze
een gratis online alternatief!
Wat leer je?
In de online cursus leer je de basis van EHBO en hoe je moet reageren in
een noodsituatie. Je leert de situatie veilig benaderen, de toestand te beoordelen,
gespecialiseerde hulp te verwittigen en eerste hulp te verlenen bij bloedingen, huiswonden
en brandwonden. Je leert dus de belangrijkse stappen om bij veel voorkomende
eerstehulpsituaties te kunnen helpen. interesse? Klik dan snel hier!

Heb jij nog een leuke aankondiging?
Heb jij nog een leuke aankondiging voor 't Gazetje? Laat het ons
dan zeker weten! Deel jouw verhaal, filmpje, foto of iets heel
anders met de KVG vrijwilligers en leden!
Stuur dan snel een mailtje naar vorming.antwerpen@kvg.be.
Misschien sta jij dan wel te pronken in 't volgende Gazetje!

