Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF - APRIL 2021
We houden je graag op de hoogte
met deze nieuwsbrief van het
nieuwe Ontmoetingscentrum Het
Atrium in Campus Terninck.
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: ZIN
Het leven is zinvol wanneer we van betekenis zijn, en het geeft goesting als we een doel
hebben.

Richting geven
Door te luisteren naar het levensverhaal en in dialoog te gaan met elke bezoeker start een
creatieve zoektocht, naar zinvolle dagbesteding op maat.
Deze zoektocht start vanuit interesses, mogelijkheden en noden. We houden steeds
rekening met het tempo en eigen keuze.
Zo kan je kiezen op welke dag je komt, voor welk project/workshop en hoe vaak.
Vanzelfsprekend zijn hier voorwaarden aan verbonden door de persoonsvolgende
financiering. Regelmatig gaan we hierover in gesprek.

Zingeving
Vanuit de inspiratiedag en de huidige werkingen zijn er 10 thema's die steeds
terugkomen:
Beweging, catering, muziek, ambacht, cultuur, lotgenoten, media, uitstappen, relaxatie,
kunst.
Hieraan koppelen we projecten en workshops waarbij we samen op zoek gaan naar de
meerwaarde. Niet alleen het eindresultaat telt, maar het hele proces.
Dit kan gaan van proeven, motiveren, stimuleren, activeren,... individueel of in (kleine)
groep.

Goesting
Wij blijven goesting hebben om er samen in te vliegen, dit steeds in samenspraak met de
huidige bezoekers. Enthousiasme werkt aanstekelijk.
Het leeft in de huidige werkingen, we nodigen iedereen uit om het ambassadeurschap op
zich te nemen. Dat merken we aan de vele reacties op de poll.
Door omstandigheden schuift de streefdatum op naar september 2021.

De Poll
Eerst en vooral willen we benadrukken dat Campus Terninck blijft bestaan. Binnen Heder
heeft elke werking een unieke naam. Bij voorkeur een naam die de werking betekenis
geeft.
De winnaar: Het Atrium
Deze naam doet het gebouw alle eer aan, namelijk de open ruimte in het midden van een
gebouw, meestal omringd door een zuilengalerij.
Maar ook het kloppend hart dat staat voor een warme ontvangst en activiteit.

Ontmoetingscentrum Het Atrium
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.

