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1 jaar corona
We vierden vorige maand jammer genoeg
een verjaardag die we nooit wilden vieren.
Corona is officieel 1 jaar in België. We
wensen corona geen gelukkige verjaardag,
wel integendeel. Corona zette KVG en het
hele leven op zijn kop. Het was geen
gemakkelijk jaar.
Maar er zijn positieve vooruitzichten. De
vaccinatiecampagne is aan de gang en de
dagen worden weer wat warmer en
zonniger. Stilletjes aan gaan we weer naar
het oude normaal, daar moeten we ons
aan optrekken.
liefste KVG'ers, hou nog eventjes vol! We
zijn op de goede weg.

Webinars KVG-Vorming
Aangezien fysieke infomomenten nog steeds niet aan
de orde zijn, organiseert KVG-Vorming, in
samenwerking met onze collega's van de sociale
dienst en van Absoluut, webinars.
Ben je op zoek naar info over tegemoetkomingen,
snippervoorzieningen of PVB in de praktijk? Neem dan
snel een kijkje op onze pagina kvgvorming.be/uit-metkvg
Elke webinar kost €10 voor niet-leden en €5 voor
leden, die een kortingscode kunnen gebruiken.
Hou je lidnummer bij de hand als je je inschrijft.

Webinars KVGVorming
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CM-nieuws
Wist je dat Leef, het maandelijkse magazine van
CM, ook beschikbaar is in audiofragment?
Via de website leefmagazine.be/luister kan je de
verschillende artikels laten voorlezen en vind je
daarnaast nog extra audioverhalen terug.
De audioverhalen staan daarnaast ook op Itunes
en Spotify.

Live knutselen met KVG
Ook in de komende maanden gaat KVG-Vorming nog
door met het 'Knutsel mee met KVG'-initiatief!
Wil je graag het knutselboekje ontvangen? Stuur dan
een mailtje naar steunpuntvrijetijd@kvg.be
Daarnaast kan je elke maand mee live knutselen op
onze KVG-facebookpagina. Op de afbeelding
hiernaast kan je al de data terugvinden.
Veel knutselplezier!

Infomomenten Gezin & Handicap
Ben je op zoek naar heldere en actuele informatie? Onze
collega's van Gezin & Handicap organiseren heel wat
infomomenten en workshops over handicap en inclusie.
Enkele
van
hun
thema's
zijn
bewindvoering,
persoonsvolgende financiering, autisme... Neem snel een
kijkje op hun website voor een volledig overzicht:
www.gezinenhandicap.be/infoavonden/
Door corona is Gezin & Handicap ook volledig op de digitale kar gesprongen. Het aanbod van
webinars vind je terug bovenaan de pagina of via: gezin-en-handicap.webinargeek.com/
Gezin & Handicap houdt steeds rekening met de op dat moment geldende
coronamaatregelen. Wanneer een infomoment dient afgelast te worden of vervangen wordt
door een webinar zal wie ingeschreven is hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Mocht
het een webinar worden, ben je wel al zeker van je plaatsje.

