'T GAZETJE - JANUARI 2021
Inschrijven voor 't Gazetje

Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk
mensen het gazetje kunnen lezen kan je jezelf
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.

Digitale nieuwjaarsfuif
Muziek brengt mensen samen!
Na het gigantische succes tijdens het live
jukebox event met Koen Dewulf en de digitale
Mega Party met Dj Karl zijn we er weer met een
fantastisch nieuw digitaal muziek evenement!
Vrijdag 22 januari van 19u00 tot 21u00 kan
je samen met alle andere KVG'rs genieten
van de online nieuwjaarsfuif!
DJ Karel geeft twee uren lang het beste van
zichzelf en maakt er een heus spektakel van!
Vanuit je kot kan je jouw favoriet nummertje
aanvragen. En we willen nog niet te veel
verklappen maar we hebben iemands speciaals
met een leuke nieuwjaarsboodschap voor jou
klaar staan! Dus... verwittig alvast de buren want
het dak gaat eraf! Volg het event hier.

Down the road seizoen 5
Ja... je leest het goed, het productiehuis
Roses are Blue wil graag een vijfde
seizoen van Down the Road maken. Om
dit mogelijk te maken zijn ze nog op zoek
naar enthousiaste reizigers met het
Syndroom van Down. Ken je mensen met
het syndroom die héél graag deze
supertoffe reis willen maken? Neem dan
contact op met Lien De Gucht via
lien.degucht@rosesareblue.tv of op het
nummer 0494/80.17.98
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Vrijetijdstrajectbegeleiding
COVID-19 heeft ons nog steeds in de greep en er zijn slechts weinig mogelijkheden om
deel te nemen aan een vrijetijdsbesteding buitenshuis. Maar... er is beterschap in
aantocht!
Daarom
maken
we
graag
vrijetijdstrajectbegeleiding.
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even
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Heb je een handicap of heeft iemand in jouw omgeving een handicap en is hij/zij/x nog
op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding maar weet je niet goed waar te beginnen?
Dan helpen wij je graag op weg!
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek breng je samen met de trajectbegeleider
jouw vrijetijdsvraag in kaart. Na het verzamelen van alle nodige informatie gaat de
trajectbegeleider voor jou op zoek naar een passend aanbod.
Nadien ontvang je een overzicht met leuke activiteiten die passen bij jouw
vrijetijdsvraag.
Heb je zelf of ken je iemand met interesse voor onze trajectbegeleiding? Neem dan
contact op via bjorn.dewaele@kvg.be of bel naar het nummer 03 235 85 57.

CM-nieuws
Vorige maand organiseerde CM een online lezing over het thema eenzaamheid.
Eenzaamheid is overal aanwezig en zeker in deze corona-tijden is het belangrijk om hier
over te kunnen spreken.
Op de website van Leef, het gezondheidsmagazine van CM kan je de online lezing
helemaal herbekijken. Er worden heel wat pakkende ervaringen gedeeld en daarnaast
ook wat er kan helpen.
Herbekijk de video op www.leefmagazine.be/kijk/stream-eenzaamheid
Let op: De video begint pas te spelen vanaf minuut 7:07
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Vrijwilliger VT kriebels
KVG Antwerpen-Mechelen is steeds op
zoek
naar
vrijwilligers
die
leuke
vrijetijdsactiviteiten willen organiseren
voor onze regionale leden. Ken jij iemand
die ervan houdt om (twee)maandelijks
activiteiten te organiseren en een hart
heeft voor personen met een handicap?
Deel dan zeker deze vacature!
Voor vragen of interesse kunnen jullie
terecht bij bjorn.dewaele@kvg.be of
telefonisch via het nummer 03 235 85 57.

BUDDY-HELDEN GEZOCHT!
Heb je wat extra tijd vrij die je graag
spendeert in het bijzijn van anderen? Ga
je graag op stap; hou je ervan om te
sporten of ben je graag creatief bezig;
bonst je hart al bij het denken aan
achtbanen; of heb je een totaal andere
passie of bezigheid?

Dan ben jij de BUDDY waar personen met een handicap naar op zoek zijn!
Meld je dus snel aan op de website.
Wat krijg je ervoor terug?
Je breidt je netwerk uit met een leuke vriend of vriendin
Je maakt deel uit van de KVG BUDDY groep
Je hebt de kans om samen met anderen je interesses te delen en samen te beleven
Je krijgt waardering voor jouw engagement
Hoe stel ik me kandidaat als BUDDY?
Ga naar de website: https://www.kvgbuddy.be/#/
Registreer je als Buddy en geef aan wat jouw interesses zijn
Neem een kijkje tussen de vele Buddy zoekers en misschien vind jij wel onmiddenlijk
je ideale match
Wens je meer informatie of heb je vragen over Buddy?
Neem dan een kijkje op de website rechts onderaan bij 'extra informatie' of neem
contact op met onze medewerkers via buddy@kvg.be

