Jongerenkampen
Het GielsBos organiseert al sinds 1997
jaarlijks
vakantiekampen.
De jongeren die aan deze kampen deel-nemen
zijn steeds zo enthousiast dat ze zich elk jaar
opnieuw inschrijven.
Waarom zijn ze zo gemotiveerd ?
Omdat ze een goede band opbouwen met
mensen met een verstandelijke handicap en er
uitzonderlijk veel vriendschap en appreciatie
voor terug krijgen.

Het kamp is volledig gratis,
vol pension en accommodatie in onze
gebouwen inbegrepen.

De bewoners heten je welkom

Voorwaarden

Zij wonen in paviljoenen die zijn ingeplant in
een oase van groen. Elk paviljoen bestaat uit 5
woningen waarin telkens maximaal 10 mensen
samenleven.
De
bewoners
vinden
er
geborgenheid, houvast en ruimte voor eigen
initiatief.

Om te kunnen deelnemen aan de kampen
verwachten we dat je:




17 jaar bent of dit jaar 17 wordt.
enthousiast en sociaal vaardig bent.
gedurende heel de week aanwezig bent.

Wat wordt er van jou verwacht?
Tijdens de kampen word je ingeschakeld in een
aantal bestaande activiteiten zoals wandelingen
en fietstochten.
Maar
je
zorgt
vooral
voor
extra
ontspanningsactiviteiten, zoals het hoort
tijdens
de
vakantie.
Zo organiseren we bv. een daguitstap,
we gaan wandelen en doen een terrasje,
maken
fietstochten
met
tandems
en
rolstoelfietsen,
we
doen
een
lekkere
barbecue, snoezelen, massage enz.
‘s Avonds ben je vrij om met de andere
kampgangers iets te doen: sporten in de
sporthal, zwemmen in het overdekt zwembad,
films bekijken op groot scherm, een pintje
pakken, …
Kies maar!

Het ei van Colombus
Ben jij de geknipte man of vrouw
voor deze jongerenkampen?

In Het GielsBos wonen 287 mensen met een
verstandelijke handicap. De bewoners hebben
uiteenlopende mogelijkheden en beperkingen.

Overdag
gaan
ze
werken
in
het
activiteitencentrum De Bijenkorf, de boerderij
of buiten Het GielsBos. Bewoners die niet
kunnen werken nemen deel aan activiteiten. Dit
gaat van zintuiglijke waarneming (massage,
trilvloer, snoezelen, snoezelzwemmen), over
beweging
(fietsen,
wandelen)
tot
communicatie. Muziek is hierbij een veelvuldig
gebruikt medium.
De vrije tijd brengen de bewoners meestal door
in de woning of in de omgeving.
Regelmatig
organiseren
de
begeleiders
vrijetijdsactiviteiten.

Schrijf dan vandaag nog in!

In het ontmoetingscentrum kunnen zij
's avonds en in de weekends terecht voor
muziek, film en optredens of cafébezoek. In de
hobbyclubs komen individuele vaardigheden tot
hun recht, zoals toneelspelen, musiceren,
dansen, wandelen, joggen of bowlen.

Ben jij
het ei van Colombus…

Kampperiodes 2019

Contact

De kampperiodes van 2019 zijn:

Voor meer info kan je terecht bij




Kamp 1: 1 juli tot 5 juli 2019
Kamp 2: 8 tot 12 juli 2019

(telkens van maandag tot vrijdag)

Chantal Eelen (dienst animatie).
Je kan Chantal bellen op 014 60 14 04,
of mailen via:

animatiedienst@hetgielsbos.be.

Inschrijven
Inschrijven kan via telefoon of e-mail.
De plaatsen zijn beperkt!

…dat we zoeken?

