LEEF EN BELEEF

De Warmste Week

De Warmste Week is de solidariteitsactie van de VRT.
Deze gaat dit jaar door van 18 tot 24 december.
Met een stadsfestival vanuit Mechelen.
Het thema is: “Kunnen zijn wie je bent”

Een project van Pasform
voor De Warmste Week
De warmste week heeft dit jaar als thema
'Kunnen zijn wie je bent'.
Daar staat Pasform natuurlijk helemaal achter!
Daarom dienden ook wij een project in. En
hoera, ons project werd geselecteerd.

Kwatar Ehlalouch,Stephan Tanganagba en Gloria
Monserez zijn de 3 ambassadeurs.
Ze gaan samen met 21 jongeren zorgen dat mensen
geld inzamelen. Scholen, verenigingen, bedrijven
kunnen op allerlei manieren geld inzamelen.
• Door zelf wafels te bakken en te verkopen.
• Een activiteit te organiseren.
• Breiwerkjes te verkopen.
• ... ... ...
Al het geld dat tijdens De Warmste Week wordt
ingezameld, wordt gebruikt om concrete projecten
mogelijk te maken binnen het thema: “Kunnen zijn
wie je bent. “
Wil jij ook een beetje helpen ?
Koop dan één of meer van de 5 vlammetjes.

Waarover gaat ons project?
Op vormingen vertel je soms dat je je niet
begrepen voelt. Dat je het gevoel hebt niet
gehoord te worden. Dat je niet vaak kan meedoen
met wat er in de wereld gebeurt.
Daar willen wij dolgraag verandering in brengen!
Pasform zal samen met jullie een inleefparcours
in elkaar steken. Mensen zonder beperking
kunnen er, door het doen van opdrachten,
ondervinden hoe het is om te leven met een
verstandelijke beperking.
In het inleefparcours komt ook aan bod waar
jullie goed in zijn. En welke talenten jullie allemaal
bezitten!
We hopen dankzij dit inleefparcours op meer
begrip. Zo leren meer mensen je beter begrijpen.
Dit zorgt dat je vaker kan zijn wie je bent!

Wil je meer weten?
Google:

De Warmste Week

Wil jij meedoen? Samen met ons nadenken en
opdrachten uitdenken? Laat het ons weten via
Krista@pasform.be. We houden je op de hoogte.

Deze kunstwerken werden gemaakt door deelnemers van Het kunstige dagboek.
Daar mag iedereen helemaal zichzelf zijn.

Dit kan bv.:

