Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF - FEBRUARI 2021
Dit is de nieuwsbrief van het
nieuwe
Ontmoetingscentrum
Campus Stad.
Via deze nieuwsbrief houden we je
op
de
hoogte
van
de
ontwikkeling.
Heb je ideeën of suggesties, heb
je vragen of wil je een reactie
geven, laat het ons weten door
een e-mail te sturen.

Thema: UNIEK
Iedereen, elk individu heeft recht op eigen keuze en eigenheid.

Noden & wensen
In de uitbouw van het nieuwe ontmoetingscentrum nemen we de eigenheid van de beide
werkingen mee. Kluiver: ontmoeten kan, activiteit mag. Terninck: vaste ateliers rond het
atrium.
De eigenheid van het nieuwe ontmoetingscentrum:
Ontmoeting blijft centraal, aanbod van workshops en projecten afhankelijk van de vraag
van de bezoeker.

Aanbod
Een belangrijke peiler is het ont-moeten:
= niet-moeten
= een vrijblijvende deelname, eigen keuze en verantwoordelijkheid
= evenwicht met accueil (ontmoetingsruimte waar steeds aanwezigheid is)
We zullen vijf dagen per week geopend zijn van 08u30 tot 17u. Eenmaal per maand zal er
een avondactiviteit plaats vinden, en we plannen op regelmatige basis
ontmoetingsmomenten tijdens de weekends.
Er zullen kortdurende workshops en vaste projecten aangeboden worden. We werken met
een maandkalender, mogelijkheid tot inschrijven voor workshops.
Vanuit de vragen op de inspiratiedag kwamen we tot volgende topics:
Beweging: stoelturnen, dans, zwemmen,...
Catering: kookprojecten, bak ateliers,...
Kunst: schilderen, tekenen,...
Relaxatie: yoga, mindfulness,...
Cultuur: musea,...
Ambacht: houtproject, fietsproject,...
Muziek: concerten, zingen, muziek maken,...
Media: computer en dergelijke,...
Lotgenoten: praatgroepen,...
Uitstappen: de markt, paardrijden,...

Ondersteuningspakket
Het ondersteuningspakket bestaat uit een zorgpakket dat vertaald wordt naar een
contract. Hiermee betalen we het personeel, dit kan aan de hand van een PVB, RTH
punten of cash.
Bijkomend betaal je de woon-en leefkosten (de huidige eigen financiële bijdrage). Dit
omvat gebruik van het gebouw, middageten, energie, onderhoud,...
Extra kosten kunnen zijn: inkom en vervoer bij uitstappen, specifiek materiaal bij een
workshop,...

Uitdagingen
We worden uitgedaagd...
door de financiering van het VAPH om dit aanbod te kunnen garanderen. We zijn volop
bezig met het uitwerken van de verschillende paketten.
door de eigenheid van bezoekers, zodat elk uniek persoon zich welkom voelt
om aan buurtvervlechting te doen
We dagen jullie graag mee uit! Alle ideeën welkom op ontmoeting@heder.be!

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.

