MensenWerk
In de rubriek MENSENWERK komt soms ook de omgeving van het jeugdverblijfcentrum aan bod. We hadden het reeds
over jeugdverblijven op het platteland en in een groene omgeving. Nu richten we ons op huizen in en rond stedelijk gebied.

IN ‘T STAD

JEUGDVERBLIJFCENTRA IN STEDELIJK GEBIED
de mengelmoes aan diverse culturen
of de toegankelijke kunstvormen zoals grafﬁti. Als uitbater kan je die onbekende aspecten van je stad verwerken in een jeugdvriendelijk aanbod
waardoor de stad plots attractiever
wordt. Daarbij kan je, vooral in de grotere steden, soms ook gebruik maken
van een divers aanbod aan organisaties en activiteiten dat je programma
kan helpen vormgeven.
Probeer ook een aantal gekende drempels uit te schakelen. Speelruimte vind
je bijvoorbeeld vaak wel in een stadspark of soms een marktplein. Bepaalde
steden doen zelfs extra inspanningen
voor jongeren door basketpleintjes of
skateboardparken te voorzien. Jongeren kunnen zich ook uitleven in sport-
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Voorbeeld van een programma voor stadsklassen (in Gent)
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Aankomst met de trein

Ontbijt in jeugdverblijf

Ontbijt in jeugdverblijf

Met de tram en te voet zoektocht
naar Gravensteen

Workshops in museum voor dierkunde
van universiteit

Radiocentrum: een radioreportage
maken over de stadsklas

Korte rondleiding in Gravensteen
+ picknick

Lunch in studentenrestaurant

Persconferentie STAM + lunch

Uitpakken in het jeugdverblijf
+ relaxmoment

Bezoek aan moskee Ledeberg

Bekend in Gent: de oplossing

Kijk-Denk-Doe rondleiding
in het Huis van Alijn

Workshops henna en Marokkaanse thee

Op de trein naar huis

Bekend in Gent: opdracht 1

Bekend in Gent: opdracht 2

Avondeten in jeugdverblijf

Avondeten in jeugdverblijf

Klimmuur + ﬁtness in buurtcentrum
voor kansarme jongeren

Theatervoorstelling in de Vooruit

Synthese van de dag + slapen

Synthese van de dag + slapen
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DE WATERMAN
SINT-JANS-MOLENBEEK
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Tot slot kan je heel wat terugvinden
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uitbater aan de slag kan om een eigen
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HEIBERG
KESSEL-LO
Kessel-Lo is een deelgemeente van Leuven.

allemaal informatie voor jonge reizi-

Daar ligt Heiberg, een jeugdverblijf type C

Het aanbod dat je als uitbater uitwerkt,

gers die op een alternatieve manier

met 46 bedden. Het jeugdverblijf is eigen-

kan allerlei vormen aannemen. Je kan

Antwerpen, Brussel, Gent of Brugge

dom van de stad Leuven en wordt beheerd

kiezen voor losse activiteiten, een dag-

willen verkennen. Zo vind je er bij-

door Koning Kevin vzw, een vormingsorga-

programma of misschien een volledig

voorbeeld een overzicht van budget-

nisatie die de nadruk legt op het stimuleren

weekprogramma. Wat de keuze ook

vriendelijke
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voor goedkope of gratis optredens en
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voor een sterk aanbod is een jeugd-

een jeugdige omschrijving van niet te
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programma dat los staat van het toe-

missen locaties. Ook op de website

derde binnen een project ‘kunst in de stad’.

ristische aanbod van de stad. Hierdoor

www.stadsklassen.eu vind je heel wat

Toch zijn zo’n initiatieven, gekoppeld aan

zal je als uitbater zelf de handen uit de

nuttige info.

de stad, eerder sporadisch in Heiberg. Koning Kevin, maar ook andere groepen die
verblijven, hebben hun eigen programma,
zegt Leja De Schutter, verantwoordelijke
voor de dagelijkse werking. Deels daardoor,
maar ook door andere prioriteiten op dit
moment, is er geen aanbod voor de groepen uitgewerkt. Als groepen de stad willen
verkennen, kan ze wel enkele tips geven.
Maar daar houdt het op dit moment op.

eetgelegenheden,

tips

