
Lokale vaststellingen rond thuis- en dakloosheid, inspirerende sprekers en dagelijkse ervaringen voeden ons 
op deze inspiratie- en actiedag. 

Mind the Gap Zuidoost Hageland (MTG ZOH) wil samen met burgers en lokale organisaties uit verschillende 
sectoren concrete acties ontwikkelen die dak- en thuisloosheid van jongvolwassenen (16-25 jaar) structureel 
uit onze regio helpen. Welke kleine of grotere stappen willen we samen zetten? Welke hoofdstukken heeft dit 
verhaal zeker te bevatten? Op het einde van de dag staat Mind the Gap Zuidoost Hageland  klaar om samen 
met jou uit de startblokken te schieten.  
 
Voor wie? 
Iedereen die goesting heeft en wil overgaan tot actie is nodig en meer dan welkom! 
Ben je een geëngageerde burger? Kan je uit eigen ervaring hierover mee spreken?  Werk je in zorg, wonen, 
werk, welzijn, onderwijs, vrije tijd, justitie, politie, hulpverlening?  Ben je vernieuwer, denker, doener, veldwerker, 
netwerker, beleidsverantwoordelijke? 

Wanneer en Waar? 
Vrijdag 25 juni 2021,  van 9u30 to 15u00.  Online. Door de coronacrisis is de inspiratie-en actiedag volledig 
digitaal. Maar geen nood. We zorgen voor voldoende afwisseling en interactie! 

UITNODIGING  Mind the Gap - Zuidoost Hageland

Wil jij mee aan de wieg staan van een totaal 
nieuwe beweging in Zuidoost Hageland? 
Mind The Gap wil een structureel antwoord 
bieden op het toenemend aantal dak- en 
thuisloze jongvolwassenen. Heb jij goesting 
om een stukje mee te schrijven aan een eigen 
Mind The Gap-verhaal in Zuidoost Hageland?

LAAT JE INSPIREREN EN HOREN OP 
ONZE INSPIRATIE-EN ACTIEDAG

Voormiddag
Waarom Mind the Gap - A Way Home Zuidoost Hageland samen 
opstarten? Ine Tombeur, Voorzitter eerstelijnszone Zuidoost Hageland

Getuigenissen Dak- en thuisloosheid bij jongeren 

De beweging “A Way Home”, die de basis vormt voor Mind the 
Gap An Rommel, Beleidsmedewerker Agentschap Opgroeien

De opstart van Mind the Gap Leuven, ter inspiratie. 
Helen De Brauwere

Over dak-en thuisloosheid. Feiten, situatie in Vlaanderen, 
preventie.  Koen Hermans, Prof. KU Leuven 
Breakout Rooms 
Aan de slag met MTG ZOH: Wat heb je gehoord? Waar hebben we 
op in te spelen? Waar liggen kansen?  

Afronden voormiddag en keuze actiethema’s

Hoe Inschrijven 

Schrijf je in vóór 18 juni 2021 via mindthegapZOH@gmail.com. 
Inschrijven vooraf is nodig voor een goede voorbereiding 
van deze dag. 

Zodra je ingeschreven bent, ontvang je een bevestigings-
mail. In de week van 25 juni ontvang je dan een mail met de 
link naar de digitale omgeving. 

Vragen of meer weten? Dan kan je terecht op 
mindthegapZOH@gmail.com. 

Met de steun van 

Namiddag 
Breakout Rooms   
Op welke acties willen we ons focussen?

Mind the Gap Antwerpen: getuigenis van jarenlange werking  
Wim De Puysseleyr

Verrassingsintermezzo 

Breakout Rooms
Aan de slag rond gekozen actiethema’s 

Voorstelling actiegroepen Mind the Gap ZOH 

Afronding Ine Tombeur

We voorzien rond 12u30 een lunchpauze en ook tijdens de 
voormiddag- en namiddagsessie is een korte pauze.

Programma
9u30 - 15u00


