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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.

Gezocht: reisgezelschap Taizé van 8 juli tot 12 juli
Mijn naam is Ann, ik ben 59 jaar en op zoek naar een
reisgenoot die mij en mijn onderbuur wil vergezellen
naar Taizé van 8 tot 12 juli 2020. Ik ervaar veel
moeilijkheden om te stappen en gebruik voor korte
afstanden twee krukken en voor langere afstanden een
rolstoel. Ik heb dus iemand nodig die 's ochtends mijn
voeten wast en mijn schoenen aandoet. Ter compensatie
wordt jouw verblijf betaald! Taizé is een hele belevenis,
dat kunnen we je alvast verzekeren! Interesse of wil je
graag wat meer info? Stuur dan een mailtje naar
bjorn.dewaele@kvg.be.

Boek 'Jouw gezondheid'

Wat kan je zelf doen om gezond in het leven te staan? En op
welke manier kan je de gezondheid van anderen versterken?
Dat zijn de cruciale vragen waarop CM in een nieuw, lijvig boek
een antwoord formuleert. Tijdens deze coronacrisis voelen we
aan den lijve dat gezondheid veel meer is dan niet ziek zijn. Als
gezondheidsfonds wil CM concrete handvaten aanreiken waar
mensen aan de slag mee kunnen, zeggen de CMgezondheidsexperten die het boek samenstelden. Wil jij het
boek bestellen? Dat kan via deze website. Als CM-lid krijg je 10%
korting!

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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KVG regio Antwerpen-Mechelen lanceert fotowedstrijd!
Een leuke activiteit, een bestuursvergadering, eten
in KVG-thema... Alles kan en alles mag! Stuur ons je
leukste foto's door en krijg een leuke prijs!
Wil je meedoen?
1. Trek een foto van iets dat je aan KVG doet
denken.
2. Vertel ons waar je een foto van nam en waarom.
3. Stuur
jouw
foto
door
naar
vorming.antwerpen@kvg.be

Alle deelnemers krijgen een leuke attentie! Wie weet verschijnt jouw foto wel op onze
website, in Open Kijk of de Handiscoop!

Online Mega-Party

Hou je agenda vrij voor de tweede editie van de online Mega-Party
want vrijdag 19 juni is het weer zover! De allereerste editie werd al
meer dan 1000 keer bekeken! Volg het nu vrijdag van 19u30 tot
21u30 live van achter je computer of tablet met maximum 10
vrienden! Wil je erbij zijn? Stem dan vrijdagavond vanaf 19u30 af op
onze facebookpagina!

Twee op drie mantelzorgers zwaarder belast door corona

De impact van de coronacrisis op mantelzorgers is groot. 55 procent heeft
het gevoel constant onder spanning te staan en 45 procent slaapt
slechter door kopzorgen. Dat blijkt uit een bevraging bij mantelzorgers
door HOGENT en het Steunpunt Mantelzorg. Lees het volledige artikel via
deze link.

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!

