Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF - JANUARI 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: SAMEN
Open - Uniek - Zin - Samen
Contacten met anderen versterken, en vragen engagement van elke partij.

Engagement
Engagement van iedereen die betrokken is bij het nieuw ontmoetingscentrum.
Het forum als plaats voor bedenkingen, feedback, vragen, dingen die leven,..
Een warme oproep aan iedereen voor mond aan mond-reclame.
"Iedereen ambassadeur!"

Samen sterk
Gesprekken met alle betrokkenen:
Cliënten: door middel van vragen en antwoorden, de communicatieborden in de Kluiver en
Terninck,..
Netwerk: door het versturen van nieuwsbrieven, en de vraag naar een virtueel bezoek,..
Medewerkers: met als
ontmoetingscentrum,..
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Om samen sterk te staan hebben we nodig:
Vrijwilligers & stagiairs: "de juiste match", vertrekken vanuit talenten van
vrijwilligers, werken met vaste contactpersonen, een goede opvolging en
ondersteuning, voorzien in vorming,...
Sponsors: werken met een vaste contactpersoon, inzetten op bekendmaking en
ambassadeurschap, niet alleen financieel maar ook voor concrete projecten (Houtproject, voedingswaren voor kookproject,..)
Oproep: ken je de geschikte persoon? Verspreid zeker onze oproep.

Samen bruggen bouwen
Bezoekers: die elkaar ontmoeten en lotgenoten worden.
Netwerk: is altijd welkom, we organiseren activiteiten en feesten.
Medewerkers: we vetrekken vanuit hun talenten, organiseren op regelmatige basis
vorming, en streven naar samen sturen.
Externe partners: we zetten actief in op samenwerking in functie van catering, sport,
Stad Antwerpen,...

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.

