Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF - DECEMBER 2020
Via deze nieuwsbrief houden we
je
op
de
hoogte
van
de
ontwikkeling
van
het
ontmoetingscentrum.
Heb je ideeën of suggesties, heb
je vragen of wil je een reactie
geven, laat het ons weten door
een e-mail te sturen.

2021
Onze beste wensen voor het nieuwe jaar!
In deze editie bespreken we de ontwikkelingen uit december 2020.
Het thema van deze brief is 'open'.
Een echte ontmoeting vraagt toegankelijkheid, transparantie en openheid.

Ontmoeting
De openheid om te luisteren en om samen te zijn als mens met meer of minder
mogelijkheden.
Samen
We vertrekken vanuit iedere individuele vraag/interesse/wens. We doen dit op
maat. De essentie is het samen doen, en het samen zijn.
Mensen
Een afgebakende groep van mensen met een gemeenschappelijke eigenschap.
Jongeren & volwassenen, ouders & partners, een vraag naar meer of minder
ondersteuning, met meer & minder mogelijkheden, lotgenoten, leeftijdsgenoten,...
Mogelijkheden
Mogelijkheden benaderen we in de brede zin van het woord: de beschikbare ruimte,
het activiteitenaanbod & de individuele ondersteuning.
Enkele ideeën: stille ruimte/relax, workshops, praatgroep lotgenoten,...

Toegankelijkheid
De letterlijke betekenis spreekt voor zich, maar ook iedereen mag en kan erbij zijn:
jij bent welkom!
Burgerbegroting
Via de burgerbegroting van Stad Antwerpen verkregen we 41.235 euro. Dit geld
kan gebruikt worden voor o.a.:
-

Het
Het
Het
Het
...

aanleggen van een 'kiss & ride'-zone
breder maken van de voetpaden
voorzien van een veilige oversteekplaats
aanleggen van een gezellig pleintje

De contacten hiervoor met Stad Antwerpen zijn ondertussen lopende.
Vanaf de drempel
Er gaan ook enkele aanpassingen gebeuren aan het gebouw van het nieuw
ontmoetingscentrum. We denken hierbij aan:
-

Het automatiseren van de glazen toegangsdeur
Het voorzien van sensoren op toegangsdeuren
Het uitbreiden en toegankelijker maken van de sanitaire ruimtes
...

We hechten ook belang aan het thema 'mobiliteit'. Zo zal er een stalling voorzien
worden voor scooters, fietsen... Een mobiliteitscoach zal mensen informeren en
sensibiliseren om vlot tot bij het ontmoetingscentrum te geraken.

Transparantie
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.
Open communicatie vinden we belangrijk. We informeren jullie via
-

Deze nieuwsbrief
Onze website, hier kunnen jullie o.a. de vorige nieuwsbrieven terugvinden
Een vragenbord dat zowel staat in DC Terninck, als OC de Kluiver
Het forum van belanghebbenden dat maandelijks samenkomt
Het virtueel ontmoetingscentrum (in ontwikkeling)

Ontmoetingscentrum Campus Stad
Terninckstraat 30
2000 Antwerpen

Stuur ons een e-mail als u
deze nieuwsbrief ook in uw
eigen mailbox wilt ontvangen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u ontmoeting@heder.be toe aan uw adresboek.

