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Jongeren aan het woord

Verwacht je aan een interactieve workshop waarin de jongeren het woord nemen. We willen met jullie in gesprek gaan
en het hebben over thema’s die jullie belangrijk vinden en waarover jullie vragen hebben. Door jongeren van andere
culturen te horen, te bevragen en in gesprek te gaan krijg je zicht op zaken die vaak evident lijken maar dit niet blijken te
zijn. Op die manier doe je nieuwe inzichten op en kan je deze integreren in jullie werkingen.
woensdag 13/02 - De Schans, Hechtel-Eksel
zaterdag 16/02 - Michielshof, Hamont-Achel

Werken met vrijwilligers

Het is interessant om aan de slag te gaan met vrijwilligers in de dagdagelijkse werkingen. Dit kan zeer divers zijn,
vrijwilligers van een sport en jeugdvereniging, vrijwilligers vanuit de doelgroep, vrijwilligers binnen een organisatie, ... Maar
hoe doe je dit? Welke wettelijke bepalingen zijn er? hoe ga je aan de slag met het ontwikkelen van een kader? Welke
ondersteuning dient een vrijwiliiger te hebben, ... Rond deze thema’s staan we stil en geven we een kader mee hoe
Arktos hiermee aan de slag gaat.
woensdag 27/02 - Cultuurcentrum De Adelberg, Lommel
zaterdag 02/03 - ‘t Poorthuis, Peer

Missing Link

Heel wat moeilijkheden die bij kinderen en jongeren leven, situeren zich op verschillende levensdomeinen dan vrije tijd.
Toch is vrije tijd een belangrijke factor om oa problemen in beel te brengen. Maar wat dan?
Missing Link richt zich op kinderen en jongeren die niet of moeilijk bereikt worden, die niet gestart raken met een
ondersteuning/begeleiding of die na verloop van tijd afhaken.
We lichten de methodiek toe en kijken welke rol jullie hierin kunnen opnemen.
woensdag 13/03 - Cultuurcentrum De adelberg, Lommel
zaterdag 16/03 - Michielshof, Hamont-Achel

Spelen zonder taal

Taal is vaak een belangrijke factor wanneer het gaat over spelen. Voor anderstaligen is dit geen evidente klus en een
reden om zich niet aanvaard te voelen of af te haken. Door stil te staan bij dit aspect zien we nieuwe mogelijkheden voor
clubs en verenigingen. We herdenken spelen, rekening houdend met alternatieve vormen om uitleg te voorzien. Hoe
houden we meer rekening met anderstaligen en kunnen we toch een leerplek zijn om Nederlands in te oefenen en te
stimuleren.
woensdag 27/03 - De Schans, Hechtel Eksel
zaterdag 30/03 - Michielshof, Hamont-Achel

woensdag steeds van 18u30 tot 21u30
zaterdag steeds van 9u00 tot 12u00
Cultuurcentrum De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel
De Schans, Rode Kruisplein 10, 3940 Hechtel-Eksel
Michielshof, Michielsplein 3, 3930 Hamont-Achel
‘t Poorthuis, Zuidervest 2a, 3990 Peer

CONTACT/INSCHRIJVEN:

www.arktos.be

V.U. Erik Vanwoensel

