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Net zoaIs het corona-Vi「us vele mensen, famiiies, gemeenSChappen, bedrijven en

evenementen heeft get「offen言S OOk Kansplus get「offen doo「 deze crisis. Veel van

OnZe aCtiviteiten kunnen heIaas niet doorgaan. Dit heeft natuu「Iijk sociaIe en

emotioneie gevoIgen. Eige輔jk w旧k zeggen dat we ju=ie missen. Ju冊e lieve

mensen, ju川e lieve v「ijw冊gers.

We zijn a=emaal enorm bepe「kt in ons doen en laten・

De we「eld staat een beetie op zijn kop. Sommige van ju帖e k「ijgen geen bezoek mee「, V「ienden en

V「iendimen kunnen niet mee「 samen zijn. Dit zo「gt bij mij en waa「SChij掴jk ook bij juilie voor een

beetie eenzaamheid, VOO「 gemis, VOOr frust「atie, VOO「 Ve「langen・

Daa「om leek het ons een leuk idee om aan ju帖e te v「agen om deze gevoeIens van eenzaamheid,

gemis, frust「atie, Ve「iangen en soms ook v「eugde te Iaten b=jken.

Heb jij een lieve boodschap, Wil je iemand bedanken of een hart onde「 de riem steken, W= je jouw

gevoelens en gedachten uitd「ukken?

Doedan mee metonze nieuwe activiteit: KANSPLUS - SAMEN STERK

★ Sch「ijf een brief

青Maak op een bestaand liedje een nieuwe tekst

★ Ga iets knutseien

★ Maak een gedicht ofver?je

★ Kook of bak iets lekke「s ofve「zin een ge「echt

★ Maak een 「aamposte「

★　Sc刷der iets leuks

★ Maak een orlglneei mondkapje

Je mag zeIf natuurlijk ook iets ve「Zinnen・

Stuu「 dit naar:

Mail: kansplusgemert@hotma=.com

Post: Kanspius GBLB, Oude Bemmerst「aat 8’5741 EB Beek en Donk

Afgeven kan ook : Oude Bemme「st「aat 8 in Beek en Donk - Wijst 39 in Gemert

AIs deze moe岬e tijd voo「bij is gaan we een geweIdige dag organise「en voorju冊e.

Een dag met muziek, eten, d「inken want dat hebben we samen dan weI verdiend.

A! de ieuke dingen die jullie gemaakt hebben zullen we dan o冊Ciee! ten toon ste=en zodat

iedereen deze kan zien, Iezen of horen.

Wameer deze dag is weten we natuu両jk nog niet. Maa「 dat hoorje nog wel・

Dusga aan de siag wantook: KANSPLUS -SAMEN STERK

Met v「iendelijke g「oet - Ans van de Ke「khof - Voorzitter KansPIus GBLB


