in 2021
DITO VERSTERKT
- De Dito-Wegwijzer beantwoordt meer dan 1000 vragen over
handicap: meer dan dubbel zoveel als in 2020.
- We organiseren 16 infosessies en 38 Op Weg-groepen.
- We starten met In Dialoog: een talkshow waarin personen met een
handicap en professionelen met elkaar in gesprek gaan over thema’s
die hen nauw aan het hart liggen.
- Filosofieproject Filoe schiet uit de startblokken, met 7 workshops én
trainingsmomenten voor vrijwilligers.
- De PVB-vrijwilligersservice draait op volle toeren, met 600
budgethouders en 1798 vrijwilligers.
- Naar de dokter: de babbelgids zorgt voor duidelijke communicatie
met de dokter. Er worden al 127 babbelgidsen uitgedeeld.

DITO VERANDERT
- We focussen op Hoppinpunten:
We organiseren een screening in Zoutleeuw.
We voeren campagne in de week van de mobiliteit met vlogs en
sensibiliserend filmpje.
- We wandelen 1 meter per persoon op de wachtlijst voor zorgbudgetten.
De boodschap: de wachtlijst kan alleen maar weg als élk beleidsdomein
z'n verantwoordelijkheid neemt.
- Het project Toegankelijke Handelszaken wordt uitgebreid naar
Dendermonde: 100 zaken werden gescreend.
- We organiseren een studiedag voor professionelen over beeldvorming.
- De reizende Caféploeg heet voortaan Garsons Uniek!
- We zitten aan tafel met de NHRPH, het VAPH, NOOZO, ...

DITO VERBINDT
- Inktvis wordt uitgebreid. Naast de schrijfcommunity met e-learning
video’s, starten we met leesgroepen en wordt ook het ‘vensterverzen’project voor voorzieningen georganiseerd.
- Er worden heel wat vrijetijdsactiviteiten georganiseerd, ondanks
corona.
- VTZ (vrijetijdszorg) gaat door, hoewel in beperkte mate door de
coronacrisis, met als uitschieter "Micromix Late Night" met bijna 700
deelnemers.

DITO ALS ORGANISATIE
- We bereiden de naamsverandering van VFG naar Dito vzw voor.
- In 2021 tellen we 11.246 leden, 1689 vrijwilligers en 155 groepen.
- 10.000 mensen ontvangen ons magazine Dialoog (4 edities).
- 18.000 mensen ontvangen onze jaarbrochure.
- 12.000 mensen lezen de maandelijkse nieuwsbrief.

Meer info lees je op www.ditovzw.be
of facebook.com/Ditovzw

