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Studiedag 2022

Onze nieuwe toekomst bestaat dit jaar 25 jaar, hoera! Dat willen we
vieren!

Op 7 december 2022 organiseert Onze Nieuwe Toekomst een studiedag.
Op deze studiedag zullen verschillende workshops gegeven worden
over thema’s die we in de kijker willen zetten.

Wanneer?
Op 7 december 2022 van 9 uur tot 18 uur

Waar?
Clemenspoort

Overwale 3, 9000 Gent, België

Heb je interesse? Schrijf je nu in voor deze fantastische dag!

Inschrijven voor de studiedag

Heb je vragen rond deze studiedag aarzel dan niet om ons te
contacteren via info@ont.be

Artikel:
Digitaal deelnemen op
Sociaal.Net

De website Sociaal.net is een nieuwssite die verhalen en meningen
brengt van en voor mensen in de sociale sector.
Op 1 september 2022 verscheen er een artikel van Onze Nieuwe
Toekomst op Sociaal.Net. We schreven een artikel over wat het betekent
om digitaal deel te nemen voor mensen met een (verstandelijke)
beperking.
Want corona dwong ons om op de digitale sneltrein te springen.

Binnen Onze Nieuwe Toekomst en in onze contacten met
partnerorganisaties merkten we echter dat niet iedereen digitaal kan
deelnemen. Sommige mensen hebben hiervoor niet de juiste
toestellen, vaardigheden of ondersteuning.

Lees het artikel en je komt het allemaal te weten

Heb je vragen rond dit artikel of wil je graag van gedachten wisselen.
Stuur ons gerust een mailtje via info@ont.be
of evelien.demaesschalck@ont.be

Campagne 123
inclusie

Op 9 oktober start de maand van de inclusie. De campagne met 123
inclusie - Iedereen erbij’ is een initiatief van de Vlaamse overheid. De
campagne wil er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren met een
beperking gemakkelijker kunnen deelnemen aan activiteiten in hun
vrijetijd. Hieronder verstaan we: jeugdbewegingen,
kinderopvang, sportverenigingen, …

Onze nieuwe toekomst heeft mee nagedacht over hoe deze campagne
moest georganiseerd worden. We hebben dit kunnen doen aan de hand
van brainstormsessies.

Wat gaat er allemaal gebeuren in de maand oktober rond inclusie?
Er wordt een TikTok Challenge gelanceerd!
Er is het spel 123 inclusie!
Er wordt een talkshow georganiseerd met een podcast met krachtige verhalen
rond inclusie!

.

Heb je vragen rond deze campagne of wil je graag van gedachten
wisselen. Stuur ons gerust een
mailtje via info@ont.be of jan.vandenmeerschaut@ont.be
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