Wij willen mensen overtuigen om
hun stem te laten horen.

Het is een recht van iedereen om
inspraak te hebben. Jouw stem telt. Je
kan mee beslissingen nemen.
Beleid lijkt een ingewikkelde puzzel en
soms is dat ook zo. Toch tel jij mee. Je
bent een onmisbaar puzzelstuk.
Samen beslissen we hoe onze
samenleving eruitziet.
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 Wil jij dingen veranderen in jouw

gemeente of stad?
 Zit je boordevol nieuwe ideeën die
je wil vertellen en uitvoeren?
 Wil jij ook je stem laten
horen …!?

rONTdansen
ONTplooien
ONTstaan
ONTdekking
bONTgenoot ONTwikkeling

Laat het ons weten!

ONTspannend
ONTmoeten
ONTwaken
gezONT

Wil je op een leuke manier kennismaken met beleid, met manieren om
deel te nemen of hoe je je stem kan
laten horen: speel het ‘Wij hebben ook

Onze Nieuwe Toekomst krijgt voor het project
‘beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking de steun van Gelijke Kansen in
Vlaanderen
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Wat is Onze Nieuwe Toekomst?

Over RECHTEN gesproken
Onze Nieuwe Toekomst heeft een
mensenrechtenspel. Zo kunnen we samen
over onze rechten praten en nadenken.
Wil je dit spel spelen?
Neem dan snel contact met ons op!

De Reis van ons Leven
Met
het
project
Wereldreizigers
verzamelden
we
13
levensverhalen op DVD.
We reisden door ons eigen leven om
onszelf en elkaar beter te leren kennen.
Het belangrijkste daarbij is nog steeds
dat we de buitenwereld kunnen tonen wie
we zijn.

We maakten ook een
toegankelijk versie van
de ‘Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens’ en van de ‘VN
Standaardregels voor
Personen met een
Handicap’.
Ons zwarte boekje en
rode boekje zijn te
koop! Met luister-CD.

COACHENVORMING
Binnen onze beweging werken we al
15 jaar met coachen.
Dus werd het tijd om onze ervaring
te delen met anderen. We weten dat
goede ondersteuning belangrijk is,
maar het is vaak niet eenvoudig.
Daarom bieden we coachenvorming
aan.

Heb je interesse?
Bel of mail ons snel!

