


Verwonderen
De mooiste manier om mensen iets aan te leren, is door ze te verwonderen.
Vooral kinderen en jongeren zijn vatbaar voor de kracht van verwonderen. Ouders, leerkrachten en opvoeders weten dat en slagen erin 
om via verwondering opgroeiende kinderen sterker, ruimdenkerder en veerkrachtiger te maken. Habbekrats doet dat ook. Vanaf het eerste 
moment gebruikt Habbekrats haar verwondermethodieken om de doelgroep de kans te geven zich te ontplooien. Als je wil weten of dat 
werkt, dan kijk je best eens terug in het vele, kleurrijke beeldmateriaal dat je in ons archief, onze huizen en onze sociale media vindt.
Elk jaar biedt Habbekrats een nieuw verwondertraject aan binnen de methodiek van VIP (verwonderen in huis) en Stappen (verwonderen 
buitenshuis). Elk jaar is er een nieuw thema. Op die manier volgt Habbekrats de trends en tendenzen die relevant zijn in de wereld van 
kinderen en jongeren.
VIP en Stappen vinden synchroon in alle Trefpunten van Habbekrats plaats en zijn gratis voor wie zich voor deze programma’s engageert. 
Jongens en meisjes van 10 tot 16 jaar kunnen zich inschrijven in hun eigen Trefpunt en zijn een jaar lang welkom om via verwondering de 
boeiendste uithoeken van hun leefwereld te verkennen...

CONCRETE JUNGLE
Velen ervaren een moderne stad met grote gebouwen, druk verkeer, duizenden mensen,... als een harde, onwelkome en zelfs gevaarlijke 
plaats: een betonnen jungle waarin het moeilijk is te overleven. Met het vormingsproject ‘Concrete Jungle’ wil Habbekrats dat beeld positief 
bijstellen en bijdragen aan een warme stad vol mogelijkheden en uitdagingen. Het project vindt een jaar lang plaats in de periodes tussen de 
schoolvakanties. Op die manier bekomen we 5 duidelijk afgelijnde blokken, waarbij we de jongeren klaarstomen om hun mannetje te staan 
in deze Concrete Jungle!

In deze kleurrijke brochure vind je de programma’s die we voor jou in petto hebben.
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O
Het Ontmoetingshuis

Maatschappelijke Zetel van Habbekrats VZW

Een warm huis voor iedereen die het welzijn van de jeugd als doel en 
de kinderrechten als bouwstenen heeft gekozen.

OPEN
Elke werkdag van 11 tot 17 uur of na afspraak.

INFO
09 234 23 49   info@habbekrats.be  

habbekrats_on_tour     de habbekratshelden
www.habbekrats.be

   

ZOEK JE NOG MEER VERWONDERING? 
DAN HEBBEN WE VOOR JOU TIENTALLEN SPANNENDE KAMPDAGEN KLAARSTAAN. 

JE KAN ALLES TERUGVINDEN OP WWW.HABBEKRATS.BE
OF VRAAG EEN GLOEDNIEUWE FOLDER VAN DE HABBEKRATSHELDEN. 
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1. Humanz Of Habbekrats
24 januari - 26 februari 

Het zijn niet de enorme gebouwen, maar de inwoners die het kloppend hart van een stad vormen. We volgen 10 
personages uit de grote stad die ons meenemen op een heuse ontdekkingstocht, waarbij we de coolste plekken 
bezoeken en de gekste dingen leren. Warning: Het beeld van je stad zal nooit meer hetzelfde zijn!

SLOTSHOW: CITY CAROUSEL
We trekken naar elkaars stad en leren alle personages kennen in een stadscarousel

1.Vagebond 
vs Hipster 

Ze komen 
op dezelfde 
plekken, maar 
beleven de 
stad heel 
anders.

2. Bour-
gondiër vs 
Sporter 

Ze gaan voor 
een kwali-
teitsvol leven, 
maar vullen 
het helemaal 
anders in.

3.  Stads-
mus vs 
Coolkid 

Ze komen el-
kaar niet vaak 
tegen, maar 
hebben veel 
gemeen.

4. Local vs 
Toerist 

De Toerist wil 
de stad zoveel 
mogelijk als de 
Local beleven, 
maar de Local 
moet daar niet 
van weten.

5.  History 
vs Gen Z 

Ze hebben 
een duidelijk 
leeftijdsver-
schil, andere 
waarden en 
normen, maar 
ze kunnen van 
elkaar leren!
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2. My Hood
7 maart - 2 april 

We nemen het Habbekratshuis als hoofdkwartier en zetten van hieruit onze expeditie verder. 
Tijdens deze 4 weken verkennen we de straten en pleinen van onze eigen stad en werken we toe naar een
groots Habbezinne. 
Kom jij proeven van deze heerlijke mocktail?  

SLOTSHOW: VOORSTELLING HABBEZINNE
Een verslag van onze verkenningstocht in de buurt

1. Buurt 

We leren onze 
buurt kennen 
en brengen ze 
in kaart.

2. Helden 

Wie zijn de 
helden van de 
buurt en wat 
spoken ze uit?

3. Habbe-
krats 

Hoe zet 
Habbekrats 
zich in voor de 
buurt?

4. Habbe-
zine 

We publiceren 
op onze eigen 
manier een 
magazine.
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Laat je
 verwonderen!
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1. Onder-
dak 

We verkennen 
de verschillen-
de manieren 
waarop je kan 
wonen in de 
stad. 

2. Eten en 
drinken 

Ooit waren 
we jagers en 
verzamelaars. 
Maar hoe 
geraken we 
aan eten en 
drinken in de 
stad?

3. Sociaal 
contact

Niets beter 
dan een loyale 
kompaan om 
te kunnen 
overleven. 
Maar waar kan 
je ze vinden?

4. Mobiliteit 
en navigatie 

Leer je snel 
en efficënt te 
verplaatsen in 
de stedelijke 
drukte.

5. Verdedi-
ging 

Leer opkomen 
voor jezelf.

6. Enter-
tainment 

Nergens valt 
zoveel te 
beleven als 
in de stad. 
Ontdek wie je 
bent en wat je 
wil worden. 

3. Survive The Urban Jungle
25 april tot 4 juni

Wat heb je allemaal nodig om te overleven in de grote stad? We gaan op zoek naar trouwe
handlangers en alwetende guru’s die ons alle tips en tricks meegeven om ons mannetje te
kunnen staan in een grootstad. 
We verzamelen alles in een handige survivalgids, zodat jij de Bear Grylls van de stad wordt!

SLOTSHOW: FATA MORGANA
Een uitdagende survival slotshow
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1.Time Is 
Money 

We maken 
kennis met de 
jagers op geld 
en succes. Als 
ze tijd voor ons 
hebben.

2. Chakra

Maak kennis 
met boom-
knuffelaars en 
theedrinkers 
op zoek naar 
connectie met 
de natuur. 

3. Mundial

Ontdek de 
wereld in je 
stad.

4. Halelujah 

We maken 
kennis met 
eeuwenoude 
religies en hun 
plaats in de 
stad.

5. FOMO 

Ze zijn overal 
bij en laten 
geen enkele 
kans onbenut, 
alles voor de 
Gramz.

4. Way Of Life 
26 september tot 29 oktober

De stad is een smeltkroes van verschillende levensstijlen. Van kleren en muziek tot talen en gewoontes. 
Van hypes en trends tot eeuwenoude culturen. Iedereen leeft in de stad op zijn eigen manier. 
De keuzes zijn oneindig. Het maakt de stad kleurrijk en bruisend. We gaan op zoek naar zowel de verschillen als 
gelijkenissen in de stedelijke way of life.

SLOTSHOW: VILLAGE PEOPLE
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1. In Real 
Life 

Alles over de 
echte beleving 
en de online 
versie.

2. Verbor-
gen Parels 
in de stad

Stadslegenden 
en geschiede-
nis.

3. Nature 
Strikes 
Back 

Stadslegenden 
in de natuur.
Urban explo-
ring.

4. Betonnen 
speeltuin 

Overal gebou-
wen, maar ook 
veel mogelijk-
heden!

5. Urban 
Jungle

We geven na 
een jaar lang 
Urban Jungle 
iets terug aan 
de stad.

5. Urbex 
14 november tot 17 december 

Wat weet jij over jouw stad? Je tijd gaat nu in! Gelukkig is dit geen quiz of toets, maar samen stappen wij in de 
teletijdmachine en ontdekken we hoe jouw stad is veranderd in 100 jaar. Als die toen al bestond tenminste… 
We sluiten het jaar af met de mooiste plekjes en verborgen parels van jouw favoriete stad!

SLOTSHOW:  URBAN JUNGLE

14 15



©
VZ

W
 H

ab
be

kr
at

s 
20

22
-0

1

Habbekrats Laat je verwonderen


