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SAMEN WERKEN AAN HET WELZIJN VAN KINDEREN
EN JONGEREN
LATEN WE DE HANDEN INEENSLAAN VOOR EEN KRACHTIGE VOLGENDE GENERATIE!
De huidige omstandigheden leggen een zware druk op de gehele samenleving, maar
kinderen en jongeren in het bijzonder, zitten in een belangrijke fase van hun leven. Een
fase waarin zij zich volop ontwikkelen en waarin zij groeien, niet alleen fysiek, maar ook
sociaal en emotioneel. Het is een fase waarin hun weerbaarheid en veerkracht wordt
opgebouwd. We vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is. Niet later, maar nú.
Bij ToBe Kempen werken we volgens de principes van de preventieve gezondheidszorg.
Als kinderen leren goed voor zichzelf te zorgen in hun jonge jaren, is het een stuk
gemakkelijker om dit op latere leeftijd door te trekken.

SAMENWERKEN
Geeft uw school ook prioriteit aan de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen, zit
het al in uw programma en bent u op zoek naar verdere invulling? Of zit het nog niet in
uw programma en zou u het graag willen integreren? Dan gaan wij graag het gesprek
met u aan, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken voor een selectie aan
activiteiten die aansluit bij de wensen van uw school. Dat kan zijn voor een eenmalige
uitstap voor een dagdeel of een gehele dag, maar ook voor een maandelijks
terugkerend event. De activiteiten kunnen gekoppeld worden aan gezond eten en
drinken, verzorgd door de horecazaak in ons gebouw de leefkamer.
Hieronder vindt u een selectie van mogelijke activiteiten voor kinderen in het lager
onderwijs en middelbaar onderwijs. De focus ligt op de thema’s: mogen zijn wie je bent,
groei en ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht, zelfvertrouwen en innerlijke kracht.
Ook zijn er mogelijkheden voor programma's voor leerkrachten.
PLAATS: Hendrik Consciencestraat 20 in Turnhout
CONTACT: Mieke Nijs, zaakvoerster - 0478 23 46 71 - info@tobe-kempen.be
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ToBe Kempen is een plek voor integrale gezondheid waar ruim veertig verschillende disciplines
als zelfstandigen onder één dak werken. Elke therapeut of lesgever werkt vanuit de eigen
ervaring, maar allemaal werken zij onder dezelfde visie: gezondheid, welzijn en co-working
staan centraal. Deze opzet maakt het mogelijk om snel te kunnen schakelen tussen verschillende
disciplines en om vernieuwende samenwerkingen vorm te geven, zowel intern als extern.

.

Ons aanbod via subsidie mondiale vorming*
(Prijs per kind € 5,00 voor halve dag na indienen aanvraag via stad Turnhout)
WAT Talenten ontdekken bij kinderen uit de wereld die het verschil
maken
Begeleiding: Elke Thiers, talentencoach
Kinderen krijgen een verhaal te horen van een kind uit Kenia dat
het verschil heeft gemaakt, een changemaker. Ze gaan dieper in
op dit verhaal en gaan op zoek naar de talenten van dit kind. Wat
draagt dit kind bij? Is dit hier ook nodig? Wat heeft de wereld
nodig? Ze gaan aan de slag met creatieve werkvormen en
authentieke materialen. Daarna staan ze stil bij hoe zij zelf hun
talenten kunnen inzetten om het verschil te maken vandaag en
verbeelden ze ook de toekomst. Met de kinderen wordt zo gewerkt
aan persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling, aan
bewustwording, openheid voor de wereld veraf en dichtbij, en zelf
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor solidair handelen.

VOOR WIE lagere school
WANNEER woensdag voormiddag, vrijdagen (voor- en namiddag)
·····················································································································
WAT Schildpadlabyrint
Begeleiding: Elisabeth de Wachter, choreograaf
Aan de hand van een kinderdroom leren jongeren
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn en de
mondiale wereld waarin ze wonen. Jongeren leren al
spelenderwijs over de noodzaak van het duurzaam gebruik van
de oceanen, de aarde, de bossen, de lucht en de zonne energie
zodat ze meebouwen aan de droom van de schildpad.
We springen flexibel om met volgende ingrediënten voor
boeiende workshops: De leerkracht kan kiezen uit een
combinatie van de vijf elementen of per les de klemtoon
leggen bij één element. Kinderen worden uitgenodigd om de
vijf natuurelementen zelf te ervaren met hun vijf zintuigen.
Elk element heeft een bepaalde didactiek dat hun materiaal
bewustzijn, emotioneel bewustzijn, lichaams bewustzijn en
zelfbewustzijn versterkt.
Daardoor nemen ze zelf graag verantwoordelijkheid om hun
eigen droom te realiseren in een mondiale wereld.
Aarde: gezonde voeding, biodiversiteit, Water: creativiteit en
dromen, Vuur: krijgskunst vaardigheden, weerbaarheidstrainingen, Lucht: hedendaagse dans en improvisatie
Ether: Zang en stemgebruik

VOOR WIE lagere school
WANNEER dinsdagen, woensdagen of donderdagen (voor- of namiddag)

*Zie in bijlage de formulieren om in te dienen bij de stad
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Ons overige aanbod voor scholen
WAT IK KIES VOOR MIJN KRACHT - Weerbaarheidstraining

Dorien Menten (jongeren coach)
In groepsverband leren we de basisinzichten om je weerbaar op te
stellen. Via allerlei werkvormen en creatieve activiteiten worden
handvatten aangereikt om sterker in je schoenen te staan. We
staan stil bij wat weerbaarheid precies is en hoe dit versterkt kan
worden.

VOOR WIE 3e t/m 6e leerjaar lagere school
WANNEER woensdagen (de voormiddag)
.
·····················································································································
WAT

VOOR WIE
WANNEER

ONTDEK JE TALENTEN
Elke Thiers (talentencoach)
Dit programma gaat over het ontdekken van je talenten, het
versterken van zelfvertrouwen, het maken van betere keuzes
en het beste uit jezelf halen. Voor groepen van de lagere
school gaan we op zoek naar de talenten van de leerlingen en
leren ze hun veerkracht en zelfvertrouwen te verhogen. Vanuit
je talenten maak je keuzes en vind je oplossingen die bij je
passen.
lagere school
woensdagen (voor- of namiddag)
en vrijdagen (voor- of namiddag)

·····················································································································
WAT

VOOR WIE
WANNEER

MUZIKAAL VERHAAL
An Adriaens (muziektherapeut)
Inhoud: We vertrekken vanuit een verhaal en toveren het
tot leven met muziek en liedjes. De kinderen bespelen en
experimenteren met eenvoudige instrumenten, ontdekken
verschillende klanken, werken samen om een beeld
muzikaal te verklanken, leren hun verbeeldingsvermogen
anders inzetten,... Op het einde van de workshop gieten we
het verhaal en muziek in een geheel. Zo vertellen we niet
alleen met woorden, maar ook met muziek als taal.
lagere school
vrijdagen (voor- of namiddag)
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WAT

VOOR WIE
WANNEER

FightingFitBoxing
Arnold Vanderleyden (ex-olympisch bokser-personal coach)
Dit programma gaat over het ontdekken en ontwikkelen van je
fysieke en mentale mogelijkheden. Het is een
weerbaarheidstraining die een positief effect heeft op je
zelfvertouwen. Je werkt aan je weerstand en je krijgt er
energie van.
5de-6de leerjaar en de hele middelbare school
maandagen, dinsdagen of donderdagen

·····················································································································
WAT

VOOR WIE
WANNEER

Wat wil je lichaam jou vertellen?
Wendy de Kort (verpleegkundige, coaching en medische
hypnose)
We vertrekken vanuit een verhaal waarbij we ontdekken hoe
de computers in je hoofd berichten sturen naar je lichaam,
en omgekeerd.
Iedereen is uniek en reageert anders! De ene persoon kan
buikpijn krijgen voor het maken van een toets omdat die
denkt dat het niet gaat lukken, terwijl iemand anders van
spanning begint te nagelbijten.
Waarom dat zo is, wat je eraan kan doen en nog veel meer
kom je te weten want we maken een fantastische reis door
het lichaam. Tijdens onze tocht zijn er momenten om even
uit te blazen, maar ook kansen om kracht op te doen!
4e tot en met 6e leerjaar lagere school
Vrijdagen (voor- of namiddag)

·····················································································································
WAT

Jouw echte ja en nee
Karen Segers (intimiteitscoach)
In vriendschappen en relaties is het niet altijd gemakkelijk
om te weten wat je wilt.
Je krijgt vragen van vrienden. Je zet je (eerste) stappen in
intimiteit en seksualiteit.
Dan komen vaak vragen:
Wie ben ik nu echt?
Wat vind mijn lichaam fijn?
Waar verlang ik naar?
Dat gaan we onderzoeken tijdens deze workshop.
We kijken naar hoe jouw lichaam ja en nee zegt.
Wat voel je dan? Wat denk je dan?
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Door je ja en nee beter te voelen, voel je je beter in je lijf en
worden je vriendschappen en relaties ook beter.
Je maakt keuzes die echt bij je passen.
Een actieve workshop voor jongeren die zin hebben om te
ontdekken wat hun lichaam echt wil.

VOOR WIE
WANNEER

vanaf 12 jaar (1e middelbaar)
op afspraak

·····················································································································
WAT MINDFULNESS VOOR KINDEREN
Els Dhaenens (mindfulnesstrainer)
Mindfulness is een bijzondere wijze van aandacht geven en
bewust zijn in het moment. Kinderen kunnen het op een
speelse wijze leren door te eten 'alsof ze van Mindfultarius
komen' of stil te zitten 'als een indiaan'.
Het helpt hen om zichzelf en hun reacties beter te leren
kennen, een vriendelijke houding te ontwikkelen, stilte in
zichzelf te vinden en emoties te laten doorstromen. Zo staan
ze met meer veerkracht en vertrouwen in het leven.

VOOR WIE
WANNEER

lagere scholen
dinsdagen in de namiddag, woensdagen (voor- of namiddag)
en donderdagen (voor- of namiddag)

·····················································································································
WAT KALARIPAYAT VOOR KINDEREN - Weerbaarheidstraining
Elisabeth De Wachter, choreograaf
Kalaripayat is een eeuwenoude krijgskunst met de
oorsprong in Zuid-India. Aan de hand van specifieke
beenbewegingen, ritmische slagbewegingen, sprongen en
kicks activeren we onze eigen levensenergie en leren we te
bewegen vanuit een constante energiestroom. De
natuurelementen worden geïntroduceerd en de kinderen
leren de energiestromen in hun lichaam steeds beter
beheersen en sturen.
Kalaripayat is een eeuwenoude krijgskunst met de
oorsprong in Zuid-India. Aan de hand van specifieke
beenbewegingen, ritmische slagbewegingen, sprongen en
kicks activeren we onze eigen levensenergie en leren we te
bewegen vanuit een constante energiestroom.
De natuurelementen worden geïntroduceerd en de kinderen
leren de energiestromen in hun lichaam steeds beter
beheersen en sturen. Het heeft een weldadige invloed op
lichaam en geest. Concentratieproblemen, agressie,
leermoeilijkheden, hyperactiviteit en depressie worden
omgebogen in krijgsdans vol kracht.

VOOR WIE
WANNEER

lagere scholen
dinsdag, woensdag en donderdag (voor- en namiddag)

VU MIEKE NIJS | HENDRIK CONSCIENCESTRAAT 20 | 2300 TURNHOUT

Kom je graag met je klas een uurtje sporten?
Prijs per kind €4,00

Dit is ons aanbod:
Fighting Fit Boxing
Zelfverdediging
Yoga
Aerial Yoga
Taiji & QiGong
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PUBLICATIES
Inmiddels hebben meerdere scholen al hun interesse
getoond in dit project. Het Heilig Graf had op 17/03 de
primeur. We hopen dit te kunnen uitbreiden en een
bredere bewustwording te creëren met betrekking tot
het welzijn van jongeren.
Bijgaand vindt u:
· Het persbericht voorafgaand aan dit project
· Tv-interview RTV
·P ublicatie in de Gazet van Antwerpen (plusartikel)
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