VERENIGINGEN VOOR
PERSONEN MET EEN
HANDICAP IN HALEN

KVG Halen

VIEF afdeling Halen

Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) Halen is een afdeling van de
nationale KVG. Wij zijn een vereniging
van en voor gehandicapten. Samen ijveren we voor een geïntegreerde samenleving. Daarom komen wij op voor de rechten van personen met een handicap via
adviesraden en inspraakorganen.
Wij bieden personen met een handicap
en hun omgeving ontmoetingskansen en
kansen op cultuurbeleving en educatie.
Wij ijveren ook voor toegankelijke infrastructuur (gebouwen, nutsvoorzieningen,
…)
en
toegankelijke
informatie
(administratieve formulieren).
Kortom, wij werken aan een maatschappij waar mensen met een handicap er
gewoon bij horen en dat men op alle mogelijke gebieden moet kunnen deelnemen als volwaardig burger.

Vief Halen zet zich in voor vijftigplussers,
senioren en langdurige zieken.
Vief in Halen is zeer actief. Onze afdeling
richt elke maand vormingsnamiddagen in
met sprekers uit verschillende vakdomeinen, kiennamiddagen, … gepaard met
een kopje koffie en taart.
Wij willen immers dat onze leden op de
hoogte blijven van wat er in het hedendaagse leven gebeurt en dat ze goed ontvangen worden.

Voorzitter: Linda Pauls
Spoorwegstraat 25
3545 Halen
013 44 47 72
janssens.pauls@telenet.be

Het is dankzij verschillende medewerkers
dat we telkens opnieuw kunnen zorgen
voor deze mooie bijeenkomsten.
Voorzitter: Andrea Clemens
Linkhoutsestraat 23
3545 Halen
013 44 29 14
roger.beckx@hotmail.com

SAMANA

Lokale afdelingen

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische
ziekte en hun mantelzorgers. Dat is ons
fundament. En daarop bouwen we, met
enthousiasme en trots, tal van activiteiten
en projecten die hun levenskwaliteit verbetert.

Samana Halen
Voorzitter: Van Seutendael Joanna
Rummenweg 12
3540 Herk-de-Stad
joke.vs@hotmail.be
Samana Loksbergen
Voorzitter: Agnes Bruyninckx
Asbronstraat 10
3545 Halen
willy.roovers@skynet.be

Zo wil Samana mensen met een chronische
ziekte volwaardig laten deelnemen aan het
maatschappelijk leven, waarbij we uitgaan
van de totale gelijkwaardigheid tussen alle
Samana Zelem
betrokkenen. Tussen zij die lijden aan een
chronische ziekte en diegenen die hen om- Voorzitter: Germain Lekens
Meldertsestraat 51
ringen, met name hun mantelzorgers en de
3545 Halen
duizenden vrijwilligers van onze organisagermain.lekens@telenet.be
tie.
Samana Zelk
Voorzitter: Els Pieraerts
Liebroekstraat 126
3545 Halen
els_pieraerts@hotmail.com
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