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We kregen heel wat positieve reacties op onze eerste
nieuwsbrief.  Dat is natuurlijk altijd leuk om te horen!  Maar
't pASSt zou 't pASSt niet zijn als we dit niet zouden
openstellen voor elkaar.  Dus, als je zelf een ideetje hebt
voor een volgende nieuwsbrief, je een specifieke rubriek
hier wil zien, je zelf een artikel wil schrijven, of je wil wel
eens een kort interview geven, laat het ons zeker weten. 
 Op deze manier kunnen we leren van elkaar in beide
richtingen.  Inspireer ons, creëer en doe!

Inspireer ons!



Met kunst in de brede zin van het woord wil De Kleine Parade uitsluiting bestrijden en het
welzijn van de deelnemers verhogen. Ook deelnemers van 't pASSt maakten er samen een
zeer mooie voorstelling van. 
Tot eind mei kon je de voorstelling op youtube bekijken.   

 

Wist je
dat ...

Op 10 mei ging de voorstelling van De Kleine
Parade in première.  Online weliswaar, omwille van
de coronamaatregelen.  De kleine ... wat?  De
Kleine Parade is een samenwerking tussen
kunstenaars, studenten Sociaal Werk van Thomas
More en personen in een kwetsbare situatie.  Op
zes verschillende plekken in Geel gingen een
kunstenaar, drie studenten en tot tien personen
uit een Woonzorgcentrum, het OPZ, het MPI, ... 
 aan de slag in een sociaal-artistiek traject en dat
onder begeleiding en coördinatie van People on
Stage. 

 
... 't pASSt onlangs nieuwe stoelen aankocht.  Een mooie vernieuwing!

...   we heel wat afval verzamelden met de zwerfvuilactie.  Een grote dank u wel
aan alle helpers.  Zo dragen we bij aan een propere natuur!

... Julia voorstelde om Spaanse les te geven in de zomermaanden.  Hasta la
vista!

De kleine parade

Niet alle handicaps zijn
duidelijk merkbaar.  Sommigen
zijn verborgen en niet
zichtbaar voor de
buitenwereld.  Het leven met
een verborgen handicap is niet
gemakkelijk,  het vraagt veel
van deze persoon in het
dagelijks leven en 

 Zo maak je op een
discrete manier kenbaar
dat je een verborgen
handicap hebt.  
Wil je graag een hidden
disabilities lanyard,
polsbandje of badge, dan
ben je bij 't pASSt aan het
juiste adres. 

anderen weten niet welke
uitdagingen ze dag in dag uit
tegenkomen. Het dragen van
de 'hidden disabilities
sunflower' geeft anderen het
signaal dat je nood kan
hebben aan extra steun, een
beetje hulp of wat meer tijd.


