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Respect

Iedereen telt.

Inzet

Jouw talent is een geschenk.

Positief

We kijken in kansen.

Verbondenheid
We zijn er voor elkaar.

Solidariteit

Delen is vermenigvuldigen.

Duurzaamheid

We zorgen voor onze planeet.

Dialoog

Jouw visie inspireert onze visie.
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onze missie
of vuurtoren
onze visie
of vaarboeien

In OKRA kan elke senior deelnemen
aan een netwerk van Trefpunten en
themagroepen waar elkaar ontmoeten
centraal staat.
Elke senior kan in OKRA genieten
van een veelheid van activiteiten
(sport, reizen, cultuur, vorming, zingeving,
crea, ontspanning, …) en zich engageren
om deze activiteiten mee uit te werken.
Zo leven we samen voluit.
OKRA creëert ruimte voor senioren om
met elkaar nieuwe initiatieven te
ondernemen.
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OKRA is een open beweging
waar de leden zich thuis voelen.
Samen bouwen we de beweging
uit. Nieuwe leden worden gastvrij
onthaald.
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OKRA zet in op de kracht van
ontmoeting en het samenwerken
in én tussen Trefpunten en
themagroepen.
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OKRA laat 55+’ ers hun talenten
inzetten binnen de Trefpunten en
themagroepen en moedigt
nieuwe initiatieven aan.
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OKRA is een beweging die jouw stem
laat horen en actie onderneemt
voor een duurzame, zorgzame, solidaire,
inclusieve en waardevolle samenleving,
met een plaats voor senioren.

OKRA zorgt voor een ondersteunende organisatie die
inzet op vrijwilligerscoaching
op maat, sterke communicatie,
een vernieuwend veelzijdig
activiteitenaanbod en een
gezonde financiële- en
bestuursorganisatie.
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OKRA wil jouw stem horen en
versterken als 55+’er. Je kan er
voor info terecht en we komen op
voor jouw belangen. Lid worden
bij OKRA geeft je recht op advies
en een aantal andere voordelen.
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OKRA bouwt bruggen met
partners op lokaal, nationaal en
internationaal niveau die onze
samenleving duurzamer,
zorgzamer, inclusiever en
solidairder maken.
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OKRA is geïnspireerd door het
christelijke zingevingsverhaal en
heeft aandacht voor
levensbeschouwelijke vragen
in dialoog met alle andere grote
zingevingsverhalen.
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OKRA onderschrijft de rechten
van de mens, de principes van
democratisch bestuur en ijveren
voor het verdrag van de rechten
van de senioren.

