u aan!
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mail naar:
bel naar: 0498/56.96.95
meer info op: www . ont . be

postadres:

groot begijnhof 45
9040 sint-amandsberg
bereikbaar alle werkdagen
tussen 9u en 17u

deze flyer niet op de openbare weg gooien

neem een kijkje
op onze facebookpagina:
www.facebook.com

ONTstaan
ONTplooien
ONTdekking
ONTspannend
ONTmoeting
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WAT IS ONT?
onze

nieuwe

toekomst

is een beweging va n en voor
mensen met een versta ndelijke
beperking. We willen met onze
beweging vooral la ten zien
da t we mensen zijn met eigen
mogelijkheden.
We willen uitsluiting bestrijden
en onze rechten als mens
verdedigen.

ONZE VISIE?
onze

nieuwe

toekomst

vindt het bela ngrijk om
nieuwe mensen te leren
kennen. We willen da t mensen
met een beperking hun mening
kunnen geven over zaken die
we bela ngrijk vinden. Hoe
willen we werken? Hoe willen
we wonen? Wa t hebben we
nodig in ondersteuning? Hoe
kijken we naa r vriendschap
en rela ties? Wa t vinden
we bela ngrijk tijdens de
verkiezingen?...
We willen gezien worden als
sterke ma nnen en vrouwen
met talenten en dromen. We
willen levensverhalen vertellen.
We willen gelijke ka nsen in de
maa tschappij.
We willen sa men beslissen hoe
onze sa menleving eruitziet.

EN JIJ?

Heb je een (versta ndelijke)
beperking? of kriebelt het
om mensen met een beperking
te ondersteunen ?

Durf je opkomen voor je eigen
rechten én die va n a nderen? of
wil je anderen ondersteunen
om dit te doen ?

Je wil zelf de vera ntwoordelijk heid nemen voor je eigen
beslissingen. of je wil mensen
een stem geven ?
Ben je erva n overtuigd da t we
sa men sterker staa n?
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