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Coronacartoons

2020, wat een vreemd jaar was dat. Ook bij Onze Nieuwe Toekomst
(ONT) hebben we dit ervaren. Voor ONT was dit niet enkel een vreemd
jaar, maar ook een heel leerrijk jaar. Toen fysiek ONTmoeten niet meer
mocht, startte ONT de zoektocht naar het digitaal vergaderen. Dit zorgde
voor mooie en nieuwe ervaringen, die soms ook toonden hoe de rechten
van mensen met een beperking tijdens de lockdown niet altijd serieus
werden genomen. Enkele van deze ervaringen hebben we laten
uitwerken in een cartoon door verschillende cartoonisten.

Het verhaal van
Peter: ondersteuning

Tijdens het afgelopen jaar kregen mensen het vaak moeilijk. Het

thuiszitten duurde lang en vaak waren er weinig fijne vooruitzichten om
ons op te vrolijken. We hadden allemaal onze momenten waarop we er
even onderdoor gingen. Ook voor Peter duurden de lockdowns vaak erg
lang.
...
Toch moest Peter zijn plannen stopzetten door de lockdown. Hij heeft
namelijk geen computer en probeert sinds kort zijn eerste GSM uit. Peter
gebruikt de post en de vaste telefoon om mensen te bereiken. Maar
brieven sturen duurt lang en niet iedereen is steeds bereikbaar via de
telefoon.
...

Wil je graag het volledige verhaal van Peter lezen?
Ben je benieuwd naar andere cartoons met coronaverhalen?
Wij zijn benieuwd of jij jezelf in een verhaal kan herkennen!

Neem zeker een kijkje op onze website, waar je de cartoons en verhalen
kan terugvinden en waar je je eigen ervaringen met ons kan delen:
https://www.ont.be/wat-doen-we/coronaverhalen/

Interessante links
Tot slot geven we jullie nog enkele interessante links mee:
•

Onze agenda: https://www.ont.be/agenda

•

Onze
Instagrampagina: https://www.instagram.com/onzenieuwetoekomst

•

Coronaverhalen: https://www.ont.be/wat-doen-we/coronaverhalen/
Wil je nog meer weten?

Volg ons dan op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/ONTvzw
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Onze Nieuwe Toekomst
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E-mail

9040 Sint-Amandsberg
Telefoonnummer
0498 56 96 95
Wil je geen e-mails meer ontvangen van Onze Nieuwe Toekomst?
Laat het ons weten via e-mail.
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