Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen

Beste sympathysant,

Betreft : nieuws uit onze vereniging

De covid-19 epidemie houdt ons nu al meer dan een jaar in zijn greep. Meermaals hadden wij een
activiteit in het verschiet maar iedere keer opnieuw was een annulatie onvermijdelijk. Dank zij de
vaccinatiecampagne hopen we weldra het normale leven te kunnen hervatten. In dit vooruitzicht
hebben wij (wederom) een aanbod aan activiteiten uitgewerkt.
Vanaf dit najaar willen wij Similes opnieuw sterk op de kaart zetten in onze regio. Om dit zo goed
mogelijk te doen hebben wij in overleg met de Federatie Similes een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Om reden dat onze tenaamstelling door menige mensen verkeerdelijk werd opgevat hebben wij onze
naam gewijzigd in “Similes Regio Meetjesland”. Ook de lotgenotencontacten zullen een wijziging
ondergaan. Voortaan zullen deze bijeenkomsten worden vervangen door een 3daagse vorming waarbij een ervaringsdeskundige van de Federatie Similes ons zal
vertegenwoordigen. Een eerste vorming is voorzien eind oktober/begin november. Straks meer info op
onze nieuwe website www.similesregiomeetjesland.be
Verder hebben wij op 08 oktober aanstaande nog een zeer gewaardeerde gastspreker uitgenodigd.
Misschien kan U alvast deze datum noteren in Uw agenda want dit is een absolute aanrader. Meer
details later op onze website.
Onze vereniging heeft de doelstelling om naastbetrokkenen in onze regio te ondersteunen en hen
mogelijkheden aan te reiken tot ontmoeting en dialoog. Jouw hulp blijft meer dan welkom. Je kan ons
helpen door middel van:
- een lidmaatschap. Voor 25 euro ben je één jaar lang lid van onze vereniging. We houden je via mail
op de hoogte van ons aanbod, je ontvangt ons kwartaalblad en geniet van tal van andere voordelen.
Lid worden van Similes Meetjesland kan door storting op rekeningnummer BE71 0011 0730 0769 van
Similes vzw met vermelding “lidmaatschap Similes Regio Meetjesland”
- als sponsor. Elke gift is welkom op het rekeningnummer BE71 0011 0730 0769 van Similes
vzw. Vermeld in de mededeling “gift Similes Regio Meetjesland”. Giften in 2021 vanaf € 40,00
ontvangen begin 2022 een fiscaal attest.

- als vrijwilliger. Je bent van harte welkom om mee je schouders te zetten onder onze activiteiten.
Aanmelden kan via onze website www.similesregiomeetjesland.be of mail
naar info@similesregiomeetjesland.be
Met jouw steun kan Similes ook in het Meetjesland actief zijn en blijven.
Dank hiervoor.
Namens het bestuur

Met vriendelijke groet,
Marnix Willems
Voorzitter Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen
E-mail: info@praatcafepsychose.be
www.praatcafepsychose.be

