
volg ons op

De Warmste
Toga

December - datum en plaats naar keuze

CJB KORTRIJK NODIGT U UIT VOOR

Warme confraters gezocht!

https://www.instagram.com/cjbkortrijk/
https://nl-nl.facebook.com/ConferentieJongeBalieKortrijk
http://www.cjbkortrijk.be/


Onze bestuursleden geven de 'kickstart' en zullen de

komende dagen zich inzetten voor verschillende goede

doelen. Jullie doen toch ook mee? 

1// Diegene die tijdens de lockdown (2.0) nog niet genoeg aan

het bakken zijn geslagen, zullen hun innerlijke Herman van

Dender naar boven halen voor een ware sessie Bake Off @

Home ten voordele van het zorgpersoneel en de bewoners

van een woonzorgcentrum in eigen buurt.

2// Maar niet aan iedereen is (helaas) een patissier verloren

gegaan. Geen erg, een babbeltje via de telefoon of tijdens een

wandeling kan evenveel of zelfs meer wonderen voor de

bewoners van een woonzorgcentrum verrichten. De

organisatie "HelpdeHelpers" zoekt dan ook een virtuele of live

buddy voor senioren in eigen buurt.

3// We vergeten ook niet onze trouwe viervoeters (en hun

baasjes!). "Dogmatchers", een initiatief uit Roeselare, matcht

hondjes met eenzame mensen of omgekeerd. Vrijwilligers

worden gekoppeld aan eenzame hondjes voor een fikse

wandeling. Maar ook baasjes met een overvolle agenda en

hun hondjes worden gekoppeld aan eenzame mensen: win-

win.

Na het groot succes van de warmste toga editie 2019, willen wij ook in 2020 - het
moeilijkste jaar bij uitstek - onze medemens niet in de kou laten staan en helpen
waar we kunnen. 

De focus ligt dit jaar echter anders: Vrijwilligen in plaats van geld toestoppen... U
heeft het waarschijnlijk al gehoord: de goede doelenactie van Music for Life wordt dit
jaar in een ander jasje – lees: toga – gestoken. 

Ook CJB Kortrijk surft mee op deze nieuwe golf van solidariteit en steekt opnieuw de
handen uit de mouwen!
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SAMENGEVAT
Ook zin om u persoonlijk in te zetten en al dan niet
samen met uw knuffelcontacten hét verschil te maken?

Volg dan ons voorbeeld en registreer u op de website
van de Warmste Week.

Dit volledig volgens uw eigen agenda: wie, wat, waar
en wanneer bepalen jullie immers helemaal zelf in
functie van het goede doel naar uw keuze!

Bij registratie zal de organisator van het goede doel in
kwestie met jullie contact opnemen om praktisch af te
spreken.

Vergeet zeker en vast niet om ons foto's van jullie
enthousiasme en inzet door te sturen of ons te taggen
op Instagram.

Keep up the positive vibes!

4// Verder kunnen onze literaire confraters in hun pen kruipen en

opstekertjes schrijven om mensen met een verslaving een positief

duwtje in de rug te geven. Jullie worden hierbij niet aan jullie lot

overgelaten: de organisatie Druglijn geeft via een workshop alle

tips en tricks mee om er een succesverhaal van te maken.

5// Tot slot vergeten we ook de allerjongsten niet. Via de website

magikietsvragen.be kunnen we kinderen van de lagere school op

afstand met hun huiswerk helpen. Indien een jonge student(e)

een vraag heeft, komt er een melding binnen. Beantwoorden

duurt maar een paar minuten. Een kleine moeite met een grote

impact.

Bakken voor WZC-bewoners

Buddy van WZC-bewoners

Hondje uitlenen
Hondje opvangen

Opstekertjes schrijven

Kinderen helpen met huiswerk
(rekenles)
Kinderen helpen met huiswerk
(franse les)
Kinderen helpen met huiswerk
(nederlandse les)

DEELNEMEN:
Klik op de goede doelen van uw
voorkeur om u in te schrijven via de
website van de Warmste Week:

CJB Kortrijk - Warmste Toga

#cjbkortrijk info@cjbkortrijk.be

http://magikietsvragen.be/
https://dewarmsteweek.be/oproepen/bak-koekjes-voor-mensen-in-woonzorgcentra
https://www.helpdehelpers.be/
https://dewarmsteweek.be/oproepen/leen-je-huisdier-uit-aan-senioren
https://dewarmsteweek.be/oproepen/eenzame-hond-kazan-zoekt-een-wandelmaatje
https://dewarmsteweek.be/oproepen/schrijf-opstekertjes-voor-al-wie-worstelt-met-drank-drugs-pillen-gokken-of-gamen-en-diegenen-rondom-hen
https://dewarmsteweek.be/oproepen/geef-coronaproof-online-rekenles-aan-lagereschoolkinderen
https://dewarmsteweek.be/oproepen/geef-coronaproof-online-franse-les-aan-lagereschoolkinderen
https://dewarmsteweek.be/oproepen/geef-coronaproof-online-nederlandse-les-aan-lagereschoolkinderen
https://www.instagram.com/cjbkortrijk/
mailto: info@cjbkortrijk.be


MET DANK AAN
ONZE PARTNERS

https://www.baliewestvlaanderen.be/
https://www.ing.be/nl/business/my-business/starters/privalis-legal-professions
http://www.dikaioma.be/nl
https://www.acerta.be/nl
http://www.sdbf.be/
http://www.broodjes-bocadillos.be/
http://www.cjbkortrijk.be/

