Uitnodiging

Online inspiratie-en actiedag Mind the Gap Leuven
Donderdag 10 december
Wat?
Wil jij mee aan de wieg staan van een totaal nieuwe beweging in Leuven? Laat je dan mee inspireren
en horen op de inspiratie-en actiedag van Mind the Gap Leuven!
Mind the Gap Leuven wil als partner van de Europese en internationale A Way Home beweging een
coalitie aangaan met Leuvense organisaties uit verschillende sectoren om concrete acties te
ontwikkelen die dak-en thuisloosheid van jongvolwassenen (16-25 jaar) structureel uit de Leuvense
wereld wil helpen.
Op de inspiratie-en actiedag verkennen we op basis van de daklozentelling in Leuven, inspirerende
sprekers en onze dagelijkse ervaringen welke kleine of grotere stappen we kunnen zetten. Op het
einde van de dag staat Mind the Gap Leuven samen met jou klaar om uit de startblokken te
schieten.

Wanneer?
Donderdag 10 december 2020, 9u30-15u.

Voor wie?
Werk je in zorg, wonen, werk, welzijn, onderwijs, vrije tijd, justitie, politie, hulpverlening? Ben je
beleidsverantwoordelijke, veldwerker, doener, denker, netwerker? Iedereen die goesting heeft en
wil overgaan tot actie is nodig en meer dan welkom!

Waar?
Online. Omwille van de coronacrisis, is de inspiratie-en actiedag volledig digitaal. Maar geen nood.
We zorgen voor voldoende afwisseling en interactie!

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorstelling Mind the Gap Leuven
Dak-en thuisloosheid bij jongeren: cijfers en beloftevolle oplossingen, Koen Hermans, KU
Leuven
Pauze
Aan de slag met de Leuvense cijfers en jouw ervaringen: Wat loopt goed? Wat kan beter?
Waar liggen kansen?
Lunch
Mind the Gap Antwerpen, Actiegroep ‘Wonen’: Hoe pakken zij dit aan? Menno Fransen,
Tsedek, en Wim De Puysseleyr, Multiversum
Actiegroepen krijgen vorm. We geven samen Mind the Gap Leuven vorm. Op welke
terreinen willen we werken in Leuven? Welke actiegroepen wensen we?
Pauze
Voorstelling actiegroepen Mind the Gap Leuven

Inschrijven
Schrijf je hier in vóór 2 december 2020. Zodra je ingeschreven bent, ontvang je een bevestigingsmail.
Inschrijven is nodig om toegang te krijgen tot de startpagina van de inspiratie-en actiedag van Mind
the Gap Leuven.
Na inschrijving zal je rond 7 december een mail krijgen met de link naar de startpagina van de
inspiratie-en actiedag. Gelieve deze link bij ontvangst te testen. Geraak je niet op de startpagina,
geef dan een seintje aan Roeland Derickx, via roeland.derickx@opgroeien.be, of via 0499/ 59 37 66
zodat je vlot kan aanmelden op 10 december.

Meer weten?
Voor meer informatie kan je terecht op mindthegapleuven@gmail.com, 0491/891 237 of 0477/963
254.

Met de steun van

