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Sponsoring 

Het leven is niet altijd zoals het moet zijn…   

Als organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg biedt VZW Jeugdzorgcentrum professionele maatzorg aan 

kinderen, jongeren en hun context die een moeilijke opvoedings- en leefsituatie doormaken. Samen 

werken we aan verandering en ontwikkeling om voor hen een zo positief mogelijk toekomstperspectief 

te bereiken. Wij begeleiden permanent ongeveer 50 kinderen, jongeren en hun context. 

VZW Jeugdzorgcentrum is erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, Agentschap Jonge-

renwelzijn van de Vlaamse Overheid. Wij zijn eveneens partner binnen Integrale Jeugdhulp Vlaanderen. 

Onze afdelingen zijn: 

 Hagenhoven – Kinrooi 

 Kajo – Bree 

 Relindis – Maaseik 

 Het Veer – Maaseik 

Voor meer concrete informatie over onze organisatie verwijs ik u graag naar onze website: 

www.jeugdzorgcentrum.be 

Een extra duwtje in de rug!  

 Studiekeuze is niet afhankelijk van financiële beperkingen... 

 Iedereen heeft recht op gepaste gezondheidszorgen... 

 Vakantie is een recht voor iedereen... 

 Mobiliteit is een basisrecht... 

Iedere dag stellen wij vast dat dergelijke basisrechten voor onze jongeren geen evidentie zijn. Een rijbe-

wijs halen? Een gezinsvakantie? Een opleiding als verpleegkundige of kok? Orthodontie?  

Onze basisfinanciering laat ons toe te voorzien in begeleiding en in de belangrijkste levensbehoeften 

voor onze jongeren. Voor het extra duwtje in de rug dat sommigen nodig hebben om er weer bij te ho-

ren, om uitzicht te hebben op volwaardige maatschappelijke participatie rekenen we op onze sponsors 

en schenkers. In 2017 hebben we de extra steun gebruikt om de vakanties voor de kinderen en jonge-

ren te financieren. 

Dank je wel voor uw steun! 

Gemiddeld hebben we 600 EUR per jaar per jongere nodig om 'een extra duwtje in de rug' te kunnen 

geven. Dit betekent dat wij jaarlijks op zoek gaan naar 30.000 EUR. Iedere financiële bijdrage is dan ook 

erg welkom. 

Informatie en communicatie 

Onze sponsoren en schenkers worden  geïnformeerd door middel van een Nieuwsbrief. We zijn natuurlijk 

steeds bereid om onze werking persoonlijk toe te lichten in uw organisatie of bedrijf. 

Voor meer informatie mag u mij steeds contacteren: 

Jan Vandeberg 

directeur 

Jan.Vandeberg@jeugdzorgcentrum.be 

GSM: 0473 98 49 46 

http://www.jeugdzorgcentrum.be
mailto:Jan.Vandeberg@jeugdzorgcentrum.be
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Een vakantie vol activiteiten 
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De zomer is voorbij, het schooljaar is van start gegaan.  

Tijd om bij onze zomervakantie stil te staan.  
 

Want wat hebben we toch een leuke tijd gehad,  

met allerlei leuke activiteiten op ons pad.  
 

Het Kajo-kamp stond toch wel centraal,  

kamperen in de Ardennen voor de 3e maal!  
 

Samen koken, ravotten en grenzen verleggen.  

Over het enthousiasme van jongeren en begeleiding valt niets slechts te zeggen.  
 

Verder hebben we Walibi een bezoekje gebracht.  

Een dag vol fun, wat had je gedacht?!  
 

Tenslotte nog gaan paintballen als eindactiviteit.  

Een super vakantie, dat is een feit.  
 

Deze activiteiten kunnen doen in de bijzondere jeugdzorg is wel straf.  

Dat zou niet kunnen zonder de financiële steun van buitenaf.  
 

Daarom willen we onze dankbaarheid laten blijken,  

door enkele foto’s te laten kijken.  
 

We willen jullie toch vooral laten weten,  

dat dankzij jullie onze jongeren hun zorgen even hebben kunnen vergeten!  
 

Bedankt!  
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Tweedaagse op de camping 'De Binnenvaart' in Hengelhoef 

Nadat we onze broodjes hadden gesmeerd en de auto’s hadden ingeladen vertrokken we op weg naar 

Houthalen. 

De afspraken en opdrachten rond het spel 'een tegen allen' werden bij het vertrek gegeven. Ze mochten 

echter nog niets uitvoeren maar wel samen al plannen maken.  

Aangekomen op de camping …. hadden we heel behulpzame meisjes. Ik had gehoopt dat ze ons rustig 

de tent zouden laten opzetten… maar dit was beter, ze wilden helpen. Er werd uitgelegd hoe de tent 

moest opgezet worden en ze hebben allemaal hun steentje bijgedragen. Knap teamwerk! 

In tussentijd hadden ook de jongens met enthousiasme hun tent reeds opgezet. Daarna moesten de 

matrassen worden opgepompt, ook dit was één en al samenwerking: 'zal ik even overnemen?' 

Nadat alles geïnstalleerd was, werd het tijd voor het middageten. Vanaf dan zijn de jongeren volop aan 

het organiseren hoe ze de opdrachten gaan aanpakken en uitvoeren. Iedereen is enthousiast en betrok-

ken en de jongeren worden volop aangesproken op hun krachten en talenten (we hebben heel wat leuke 

filmpjes en foto’s!). 

Dan naar de avonturenberg in Beringen. De jongens leefden  zich helemaal uit, van beneden naar boven 

op de berg en nogmaals opnieuw. De meisjes waren wat twijfelachtiger, zij zochten naar een koel plekje 

en vonden dat in de berg. Uiteindelijk komen de anderen toch ook mee ontdekken.  

T. zei ons heus geen berg op te gaan en heeft het super gedaan.  

N. overwon heel wat door het toch te doen, ze was best wel trots op zichzelf.  

Y. en A. overtroffen hun grenzen en waren tevreden over zichzelf. Er was brugje (wat naar hoogtes echt 

wel eng was, geloof mij) en weer gingen de jongeren ervoor. 

A. koos de 'straffe' weg naar beneden, kwam vast te zitten en was wel heel tevreden dat Diederik haar 

kwam helpen. 

Na al deze inspanningen een terrasje opgezocht, want dat hadden we toch wel verdiend. Er werd ge-

smuld van een lekker ijsje.  en een lekker ijsje gesmuld. 

Nadien was het tijd om naar de camping terug te keren. Dank aan Lize voor de heerlijke koude pasta die 

daar stond te wachten! Het was super gezellig na het avondeten en we waren pas om 21u45 klaar om 

naar de plas te gaan. Omdat het niet meer haalbaar was werd er dus gekozen om de gezelligheid terug 

op te nemen bij een speelpleintje op de camping.  We speelden het spelletje 'Zin doorgeven' en het was 

met momenten hilarisch!  

Rond 23u gaven de jongeren aan dat ze moe waren en naar hun tent wilden. Moe maar voldaan kropen 

we lekker in onze slaapzakken. 

De volgende ochtend, waren enkele jongeren reeds  om 6u wakker, maar we zijn met z’n allen terug 

ingedommeld. Rond 9u30 was het tijd op te staan, wel met wat ochtend- humeur wat uitmondde in min-

der betrokkenheid om op te ruimen. Gelukkig heeft Diederik gezorgd voor warm water en de grootste 

grompot kon wel functioneren met een kopje oploskoffie.  

Nu was het tijd om de tenten terug af te breken en op te bergen. Dit was voor de jongeren toch wel een 

hele opgave.  

R.: 'Amai dat zo een grote tent in zo'n klein zakje past'. Zo snel als de ze waren opgezet zo traag wer-

den die afgebroken. We hebben er dan maar een wedstrijdje van gemaakt: een tent voor het snelste 

afbreken. En het snelste waren: de meisjes!!! Maar tenslotte heeft iedereen goed meegewerkt 

R. kon hier wel rustig mee om, want de meisjes waren ook met meerdere. 

A. bekeek het een beetje van op afstand, maar heeft tenslotte goed meegeholpen.  

Om de luchtmatrassen te laten leeglopen en opvouwen riepen de dames de hulp in van Diederik in. Hop, 

hop alles terug in de auto's laden zodat we zo snel mogelijk konden vertrekken om te gaan zwemmen.  

Op enkele minuten tijd was dit dan ook gebeurd waarna we de weg richting Hengelhoef konden aanvatten. 

R. en A. waren zo ongeduldig dat ze 's morgens al maar meteen hun zwembroek hadden aangedaan. Bij 

aankomst in het zwembad kregen we een stortbui over ons heen. Gelukkig hadden we de tenten al afge-

broken anders konden we gaan zwemmen in onze tent i.p.v. het zwembad. 

Van een perfecte planning gesproken. De jongeren konden zich uitlaten op; wildwaterbaan, glijbanen, 

golfbad… Op een bepaald moment krijgt K een wondje aan haar teen. Diederik moest zo snel mogelijk 

een redder gaan zoeken die haar kon helpen Een raad die hij meekrijg van K. was dat het een 'knappe 

gast' moest zijn. Hop Diederik op weg naar een redder, struikelt hij zelf over een trapje en aiai … pijn 

aan enkele tenen. Toch ging hij verder op zoek naar een 'knappe' redder. Het uiterlijk van de redder viel 

niet zo mee maar hij was wel een top verpleger (op het uiterlijke allen toch niet meer afgaan ).  

Wanneer we terugkwamen op de camping was het tijd om het spelletje 'een tegen allen' af te ronden. 

De jongeren haalden een score van 92!! Knap hé! Ze hadden dus kebab, frisdrank en ijsje verdiend, 

maar niet zonder een tegenprestatie, namelijk: alles in de auto's laden. 

Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen voor een gezellige en leuke tweedaagse. Geen moment heeft 

iemand zich verveeld. Het werd tijd om te vertrekken zodat we van de irritante wespen bevrijd waren 

die rond ieders hoofden zoemden.  

Eindhalte Relindis waar alle jongeren na goede afspraken goed geholpen hebben bij het uitladen. 

Een geslaagde 2-daagse dus  . 

Kampen Kajo 2017 

Jongere A.:  Kena kamp van 9/07/2017 tot 16/07/2017 

Jongere B.:  Akindo kamp van 24/07/2017 tot 28/07/2017 

 Paardrijkamp te Peer van 30/07/2017 tot 04/08/2017 

Jongere C.:  Akindo kamp van 28/07/2017 tot 01/08/2017 

Jongere D.:  Akindo kamp van 03/08/2017 tot 10/08/2017 

 Kamp te Geistingen van 10/07/2017 tot 15/07/2017 

Jongere E.:  Akindo kamp van 28/07/2017 tot 01/08/2017 

 Kamp te Geistingen  van 10/07/2017 tot 15/07/2017 

Kampen Relindis 2017 

Jongere A.:  Sporta kamp van 21/08/2017 tot 25/08/2017 

 Akindo kamp van 28/07/2017 tot 01/08/2017 

Jongere B.:  Kena kamp van 06/08/2017 tot 13/08/2017 

Jongere C.:  Akindo kamp van 28/07/2017 tot 01/08/2017 

 Drone-kamp van 28/08/2017 tot 30/08/2017 

 Weekend jeugdbrandweer van 28/04/2017 tot 30/04/2017 en  

     van 24/05/2017 tot 28/05/2017 

 KSA-kamp van 11/04/2017 tot 14/04/2017 en van 03/07/2017 tot 13/07/2017 

Kampen Hagenhoven 2017 

Jongere A..:  CG kamp van 17/07/2017 tot 24/07/2017 

Jongere B..: Danskamp van 17/07/2017 tot 21/07/2017 

Jongere C. en D.: Beachfun van 07/08/2017 tot 11/08/2017 

Jongere E. en F.: Beachfun van 14/08/2017 tot 18/08/2017 

Jongere G.: Musicalstage van 08/08/2017 tot 12/08/2017 

Volgende activiteiten werden georganiseerd tijdens de vakantie met alle jongeren: 

  groepskamp van 03/07/2017 tot 07/07/2017 

  bezoek aan de Vlindertuin op 08/07/2017 

  dagje Bokrijk op 21/07/2017 

  'Blote voetenpad' op 10/08/2017 

  kinderboerderij 'Juffertje in het groen' en railbiken op 23/08/2017 
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Bouwwerken in Bree  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


