Het jaar van de Held
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Habbekrats vzw Sterk Jeugdwelzijnswerk
Sinds 1991
Palmares

De Hoge Bescherming van H.M. Koningin Paola
The Outstanding Young Person of Belgium 1995
The Outstanding Young Person of the World Award 1996
Grote Prijs van de Vlaamse Gemeenschap, 1999
Grote Opvoedingsprijs, 2013
Belgische Kinderrechtenprijs, 2018
Laureaat Rode Neuzenfonds

Een echt warme samenleving bestaat,
als jij dat wil!
Met deze boodschap startte Habbekrats 28 jaar geleden haar missie.
Op korte tijd groeide Habbekrats uit tot een professionele en toonaangevende
jeugddienst, die de Universele Rechten van het Kind als maatstaf neemt.
Gebaseerd op een vriendschapsverdrag tussen private en publieke partners
creëerde Habbekrats een warme gemeenschap, waarin kinderen zich van
noord tot zuid welkom en gewaardeerd voelen en zich op eigen tempo kunnen
ontplooien.
Vandaag telt Habbekrats dertien warme huizen, ‘Jongeren-Trefpunten’
genaamd, die vrij toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 21
jaar.
Elk huis heeft een dynamisch en origineel aanbod met heel veel
ontmoetingskansen en verwondermomenten. Maar Habbekrats fungeert ook als
hub tussen jeugdwerk,
welzijnswerk en iedereen die positief met jongeren bezig is.
Op die manier draagt Habbekrats ook effectief bij aan het psychologisch en
emotioneel welbevinden van haar doelgroep.
Habbekrats werd voor haar verdienste al meermaals gelauwerd door overheden
en partners, maar de mooiste bekroning kreeg Habbekrats van de kinderen zelf
die ons in november 2018 de Belgische Kinderrechtenprijs toekenden.

Postadres: PB 1 - 9000 GENT
Mail: info@habbekrats.be
Site: www.habbekrats.be
dehabbekratshelden

In deze publicatie kan u zelf oordelen of we die Kinderrechtenoprijs hebben
verdiend en nog steeds verdienen.
Ik wens u veel leesplezier met dit jaarrapport van 2019, voor Habbekrats het
‘Jaar van de Held’.
Chris Van Lysebetten
Algemeen Coördinator

Habbekrats_on_tour
De Habbekrant, inschrijven via de website
Bezoek ons:
HET ONTMOETINGSHUIS
Edward Anseeleplein 3 - B 9000 GENT
TEL 09.234.234.9
HABBEKRATS IS ERKEND DOOR DE LOKALE OVERHEDEN
Bent of kent u iemand die wil bijdragen aan de warme werking van Habbekrats, dan zien
wij een fiscaal aftrekbare gift graag tegemoet op
V.U. Chris Van Lysebetten, Edward Anseeleplein 3 - 9000 GENT
Ontwerp: Karel Cromheecke
Foto’s: © Getty images, © Karel Cromheecke, © Simon Bequoye
© Habbekrats 2019/11
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DE TOVERDOOS: Rek. Nr. BE41 3900 3040 5010 of op KBC BE83 7370 4376 3615
Ondernemingsnummer 445.495.561
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OPENINGSUREN:
Maandag: 11 - 17 uur
Dinsdag: 11 - 17 uur
Woensdag: 11 - 17 uur
Donderdag: 11 - 17 uur
Vrijdag: 11 - 17 uur

Het Ontmoetingshuis
In het centrum van Gent bevindt zich de
hoofdzetel van Habbekrats. Dat klinkt een
beetje chique, maar dat is het niet echt.
Al is het wel een mooi gebouw. Een warm
huis uit het midden van de zeventiende
eeuw, dat door Habbekrats met respect voor
het verleden werd opgeknapt en ingericht tot
een mooie ruimte, waar iedereen die zich
inzet voor de jeugd elkaar kan ontmoeten
om mooie dingen te realiseren.
In Het Ontmoetingshuis word je warm
verwelkomd en kan je als jongere of
jongerenbegeleider terecht met je verhaal,
je vraag of je zorg.
Het Ontmoetingshuis vormt ook de
toegangspoort tot de rest van de
Habbekratswerking. Je kan er een pasje
aanmaken, je inschrijven voor een kamp,
of meer te weten komen wat Habbekrats
overal doet en waarom dat wordt gedaan.
Het huis is ten slotte ook de plaats waar de
dagelijkse coördinatie van de werking
plaatsvindt en waar het succesproject
‘De Habbekratshelden’ vorm krijgt.
Partners en vrienden van Habbekrats kunnen op aanvraag ook gebruik maken van
Het Ontmoetingshuis, van de grote vergaderzaal, het HabLab, maar ook van de
knowhow en de vriendschap.
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ONTMOETEN
‘Ontmoeten’ is een bijzonder woord. Het heeft een
element van toeval: ‘niet moeten’.
Je gebruikt de term wanneer je een afspraak hebt.
Maar ook wanneer je elkaar toevallig tegenkomt.
In ieder geval ontstaat er na elke ontmoeting een
verhaal. Een verhaal van mensen die samen iets
delen of iets doen, iets afspreken, iets plannen of
gewoon zich goed voelen bij elkaar.
Omdat het zo een krachtig begrip is, heeft
Habbekrats het uitgekozen als basis voor haar
werking. Alles gebeurt met ontmoeten. De rest volgt
logisch…
Habbekrats besteedt veel tijd en energie aan ontmoeten. Er werd allereerst een zeer groot
ontmoetingsplatform gecreëerd. Een groot forum
waarop zich de huizen of Jongeren-Trefpunten
bevinden. Maar ook de pleintjeswerkingen, het
Pops-Up project en de kampen.
Alles samen vinden er op die manier elke dag
honderden ontmoetingen plaats binnen de wereld
van Habbekrats.
Een omkadering met een jong, sportief en performant team zorgt ervoor dat het merendeel van deze
ontmoetingen een goed gevolg kennen.
Vriendschap bijvoorbeeld, dat is het beste gevolg
van een ontmoeting
tussen mensen…
De kleur die Habbekrats gebruikt voor haar
ontmoetingsplatform is cyaanblauw.
En dit symbooltje hoort erbij:
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TREFPUNTEN

13
Albert I Promenade 21 - 8400 OOSTENDE
️oostende@habbekrats.be ️ +32490411173

✉

HUIS AAN ZEE
OOSTENDE

DE FABRIEK DE HERTOG
GENT
HAMME
HET ONTMOETINGSHUIS GENT

DE LOFT
WETTEREN

FOR TEENS
ANTWERPEN

☎

Prekersstraat 14 - 2000 ANTWERPEN
️antwerpen@habbekrats.be
+32473980231

✉
HUIS VAN DE VOS
HASSELT
HET KLOKHUIS
SINT - TRUIDEN

☎

Grote Markt 20 / Beenhouwersstraat 43 - 1000 BRUSSEL
️ brussel@habbekrats.be
+32485795020

✉

☎

Raffinaderijstraatje 4 - 9000 GENT
️ defabriek@habbekrats.be
+32476987463

✉

☎

Brusselsesteenweg 166 - 1500 HALLE
️ halle@habbekrats.be +32478204067

✉

HET HOEKHUIS
KORTRIJK

HET HELDENHUIS
HALLE

WARME
HUIZEN

☎

Marktplein 6 - 9220 HAMME
️hamme@habbekrats.be
+32473134423

✉
HET AVONTURENHUIS
LA ROCHE -EN -ARDENNE
SURPLAS / SURPLUS
BRUSSEL

☎

Walputstraat 29 - 3500 HASSELT
️ hasselt@habbekrats.be
+32485673285

✉

☎

Oude Kasteelstraat 4 - 8500 KORTRIJK
️ kortrijk@habbekrats.be
+32494702865

✉

☎

Trudobron 20 - 3800 Sint-Truiden
️ sint-truiden@habbekrats.be
+32485829667

✉

☎

Koophandelstraat 14 - 9230 WETTEREN
️wetteren@habbekrats.be
+32478204032

✉
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SAMEN
Als erkende jeugddienst heeft Habbekrats
haar sporen verdiend in het samenbrengen
van mensen. Habbekrats gelooft in de kracht
van de groep en weet dat mensen, die met
goede bedoelingen samen zijn, wonderen
kunnen verrichten.
De hele werking steunt op groepswerk,
met veel aandacht voor het individu.
Met andere woorden, de activiteiten die
Habbekrats aanbiedt, vertrekken nagenoeg
allemaal vanuit de groep. Er wordt in groep
geleefd, gespeeld, gegeten, gelachen,
gesport, geluisterd en getroost. Maar er is
op elk moment plaats en ruimte voor een
persoonlijk gesprek, een hulpvraag, een
noodgeval.
De begeleiders hebben zich deze methodiek
eigen gemaakt en zorgen er op die manier
voor dat alle kinderen zich welkom en
verbonden voelen. Maar ook weten ze dat
ze kunnen rekenen op echte hulp.
Van vriend tot vriend.

1437
32
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HET AANTAL NIEUWE KINDEREN INGESCHREVEN IN 2019

HET AANTAL VASTE JONGERENBEGELEIDERS
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VERWONDEREN
Wanneer je mensen echt wil raken, dan moet je
hen VERWONDEREN.
Door hen te verwonderen, kan je de
beleving en verbeelding van mensen
stimuleren. We voelen ons zelf gelukkiger
wanneer we worden verwonderd. Denk
daarbij aan het gevoel wanneer je voor het
eerst het Noorderlicht zou zien, het gezang
van een walvis zou horen, proeven hoe het
sap van een verse kokosnoot smaakt... .
Habbekrats verwondert jongeren met een
andere kijk op de wereld, op de samenleving
en op zichzelf.
Om dat te verwezenlijken, benoemt
Habbekrats haar jongeren als helden die
worden verwonderd over hun eigen
capaciteiten en talenten. Kort gezegd, we
zetten kinderen en jongeren in hun kracht.
Op een prominente plaats in de samenleving.
Verwonderen is inderdaad een mooi woord.
Het bevat iets miraculeus, iets ondenkbaars.
Het wonder van zich elke dag goed te
mogen voelen in zijn vel,
in een warme samenleving.

1.

2123
275
2.
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3.

HET AANTAL DEELNEMERS
HET AANTAL
VORMINGS-ACTIVITEITEN

1. Wetteren, De Legoblok / 2. Kortrijk, Atelier / 3. Antwerpen, De Bank

De kleur die Habbekrats gebruikt voor
verwonderen is heldergeel.
Het verwonderlogo is
The Yellow Submarine:

Habbekrats heeft twee grote
VERWONDERTRAJECTEN:
-De Habbekratshelden, een reeks van heerlijke
Avonturenkampen in de weekends en
schoolvakanties
-De Rechtvaardige Rechters: een verwondertraject van een heel schooljaar, in elk
Jongeren-Trefpunt.
Vraag je gratis programmafolders aan via uit@
habbekrats.be

V
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BELEVEN
“DE KINDERRECHTENMUUR
Deze zestien meter hoge stenen muur
vormt de centrale kern van De Fabriek in
Gent.
Het is een kunstwerk waarop de Rechten
van het Kind in kleurrijke letters staan gestileerd in de talen van de wereld.”

B
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Naar Habbekrats komen, betekent dingen
beleven in je eigen cultuur en in die van de
anderen. De doelstelling bestaat erin jongeren uit verschillende culturen te laten
kennismaken met hun eigen en andere
culturen en hiertussen stevige banden te
smeden.
Door de multiculturele samenstelling van de
Habbekratspopulatie -meer dan 100
verschillende nationaliteiten- is het hele
aanbod doordrongen van de verschillende
culturen en subculturen, die onze
maatschappij rijk is.
Het is één van de krachten van Habbekrats,
gesterkt door een huisfilosofie van
gelijkheid.
Door een gerichte aanpak van het
begeleidersteam, goed doordachte programma’s en verrassende ruimtes wordt de
kracht van verscheidenheid gecultiveerd
binnen Habbekrats.
In de gebouwen vind je originele plaatsen
die de cultuur van jongeren verder stimuleren en aansturen.
Wat vind je van ons podium, onze catwalk,
Studio K, onze
Cultuurzolder of het Soundlab in Hamme?
Maar ook kleine ingrepen zoals een
DJ-booth, een jukebox, een studio of een
speelse muziekkamer maken de huizen tot
kleine cultuurparadijzen.

1. De Fabriek, Podiumkunsten/ 2. Hoekhuis, Studio K / 3. Klokhuis, toneel / 4. Heldenhuis, De muziekstudio /
5. Avonturenhuis, samen zingen / 6. Klokhuis, De Jukebox / 7. Habbekrats Forteens, Het Heldenplein

1.

3.
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DE OPPERVLAKTE AAN BIJZONDERE
SPEELRUIMTE DIE HABBEKRATS
AANBIEDT IN HAAR TREFPUNTEN
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GENIETEN

2.

Ken je het gevoel van thuiskomen en niets
hoeven te doen? In een zetel te mogen ploffen of aan tafel te mogen postvatten tot het
eten wordt opgediend?
Dat is GENIETEN!
Habbekrats maakt van dit gecontroleerd nietsdoen gebruik om een evenwichtige balans
te creëren in het aanbod. Het is de rust die
de actie moet compenseren. De tijd om uit te
blazen, even te vergeten of weg te dromen…
Genieten krijgt bij Habbekrats een bijzondere
plaats omdat er tijd en ruimte wordt gecreëerd
om even op verhaal te komen, maar ook om
zorgen te delen op een informele manier.
De plaats bij uitstek om te genieten bij Habbekrats zijn de knusse zetels waarin je lekker
kan chillen, de praatputten in de grotere
Habbekratshuizen of De Heldentuin in Halle.
Genieten van een maaltijd kan in elk huis.
Overal wordt er samen met de jongeren
gekookt, en elke dag worden er verse boterhammen aangeboden op de grote houten
eettafels.

3.
1.
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HET AANTAL WARME MAALTIJDEN DAT
HABBEKRATS IN 2019 VERSTREKT
HEEFT AAN HAAR KINDEREN
Uiteraard helemaal gratis.

1. Avonturenhuis, Buffettafel / 2. De Fabriek, Het Restaurant / 3. Huis van De Vos,
1. Het Heldenhuis, Het Zwembad
Chillhoek / 4. Het Klokhuis
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BEWEGEN
Kinderen moeten
spelen!
Door te spelen, oefenen ze hun motoriek,
verwerken ze hun ervaringen en ontwikkelen
ze hun sociale vaardigheden.
Kinderen die spelen, zijn bezig met hun handen, maar ook met hun hoofd. Ze hanteren
allerlei materialen en ontdekken de mogelijkheden van hun eigen lichaam.
Habbekrats heeft echte ‘Spelers’ in huis. Dat
zijn ervaren begeleiders bij wie sport en spel
echt in de genen zit. De Spelers zijn altijd in
de weer met de kinderen. Ze helpen en begeleiden hen bij hun spel of sport, en dragen bij
aan hun ontwikkeling en ontplooiing.
Natuurlijk vind je overal in de huizen ook leuke en originele spelelementen.
De grootste huizen hebben een sportieve
boksring of een fitness.

B
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Enkele Trefpunten hebben een klimmuur of
een hoogteparcours, en in Hamme hebben ze
een echte “Stuntput”!
Maar het Habbekratspatrimonium omvat ook
een paar speleoboxen, speelpleintjes, een
heus buitenzwembad in Het Heldenhuis.
Nog straffer kan ook. Bij Het Avonturenhuis
hoort een Avontureneiland, een bomenparcours en een groot houten schip: de Ark met
een cool zwembad.
Huis aan Zee pakt elke zomer uit met een
kleurrijk Tienerstrand.
Maar ook op kleine schaal wedijveren traditionele legoblokken en pingpongtafels met
gesofistikeerde games.

1. Boksring in De Fabriek, 2. De Hertog, Stuntput/ 3. De Fabriek, Boksring / 4. De Fabriek, Fitness /
5. De Fabriek, Touwenparcours
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ONTDEKKEN
1.
Een ander sterk werkwoord bij Habbekrats is
‘Ontdekken’.
We gaan met kinderen op zoek naar het
onbekende, en speuren, spotten, zien,
zoeken en vinden uit.
Het doel is hun leefwereld te verbreden en
kennis te verbeteren.
Habbekrats biedt op al haar plaatsen tools
aan die hen helpen bij het ontdekken van
alles wat bestaat, maar nog niet bekend is.

3.

Elk Jongeren-Trefpunt beschikt over
computers, laptops of hele cyberrooms.
Die staan gratis ter beschikking van kinderen
en jongeren die het internet afstruinen op
zoek naar nieuwe dingen. De computers zijn
altijd en overal toegankelijk. Ervaren begeleiders helpen bij het zoekwerk en passen dit
eventueel meteen toe in schoolopdrachten.
Wie verder op ontdekkingstocht door de
Trefpunten trekt, komt nog een aantal
bijzondere plaatsen tegen die de
nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelt en
hen aanmoedigt om dingen te ontdekken.
In Hasselt vind je Het Laboratorium, in
Wetteren Het Atelier en in Gent
De Escape Room. In Brussel kan je dan weer
terecht in Het Wereldsalon, in Hamme in de
Leerkamer en in Wetteren, in de Duikboot.
Stuk voor stuk bijzondere plaatsen met een
bijzondere sfeer, die refereert naar de tijd van
de grote ontdekkingen.
Ook heerlijk koken is ontdekken.
Daarom beschikt elk Jongeren-Trefpunt over
een schitterende keuken, waar de hele wereld
op je bord wordt geserveerd.
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Een grote collectie leuke en originele
boeken en bijzondere voorwerpen
vormt, verspreid over de Trefpunten
het ‘Habbezeum’.
Elk van de tentoongestelde stukken
vertelt het verhaal van een of ander
Habbekratsavontuur.
Een echte schat aan dingen die de
huizen een bijzonder elan geeft...
In de Fabriek volgt een draaitrap vier
verdiepingen lang de geschiedenis
van Habbekrats,
van vroeger tot nu.

1. De Loft, Het Atelier / 2. Het Avonturenhuis, speurtochten / 3. For Teens , Cyberroom / Huis Van de Vos, Het Laboratorium /
4.5.6. De Habbekratshelden, natuurexploratie / 7. De Hertog, Het Leerhuis

21

LIEVER BUITEN
ALLEMAAL BINNEN,
maar kinderen horen natuurlijk ook buiten te
spelen.
Daarom organiseert elk Habbekratshuis een
hele reeks buitenactiviteiten in en rond het
huis.
Met het Trefpunt als vertrekplaats trekken
sportieve Habbekratsbegeleiders de stad
en het platteland door, op zoek naar leuke
buitenbelevenissen.
Elk huis beschikt overigens ook over een
stukje buitenterrein.
Soms is dat een uniek staaltje van
creativiteit, zoals Het Heldenplein in Antwerpen of De Heldentuin in Halle.
Een andere keer wordt een mooi stukje open
ruimte door de kinderen en jongeren op een
vriendelijke manier ingepalmd.
Denk maar aan het Sint-Catharinaplein en
het Tienerstrand in Oostende, de pleintjeswerking in Brussel en de groene omgeving
van Het Klokhuis in Sint-Truiden.
Nog straffer is het Speeldak in Antwerpen,
een recreatieve, groene plaats op het dak
van ForTeens.
Wie behalve gezonde buitenlucht ook avontuur zoekt, die vindt zijn gading in het
programma van de Habbekratshelden.
Jongens en meisjes die hieraan deelnemen
zijn echte buitenmensen die zich door niks
laten afschrikken…
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1. De Loft, in Wetteren

L
TOCH LIEVER BUITEN?

Bestel dan snel de folder “Allemaal Buiten”, vol
met Habbekratsavonturen via uit@habbekrats.be
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D E H A B B E K R AT S H E L D E N
Wildebrassen, bosbengels, woelwaters,
uitvliegers, robbedoesen…
allemaal Habbekratsers die hun weg vinden
naar De Habbekratshelden,
het avontuurlijkste project van Habbekrats.
De Habbekratshelden is niet zomaar een
project Het is een aaneenschakeling van
zeldzaam originele avonturen voor kinderen
van 8 tot 18 jaar die er graag op uit trekken.
Iedereen kan Habbekratsheld worden.
Je kiest een avontuur uit, schrijft je in, wordt
netjes opgepikt en naderhand weer netjes thuis
afgezet. Maar wel… helemaal veranderd.
Trots, kop omhoog, stralende ogen, warm hart
want, je bent zonet ondergedompeld in een
verhaal van De Habbekratshelden.
Elk avontuur wordt met veel zorg in elkaar
geknutseld.
Er is een mooi verhaal, waarschijnlijk
echt gebeurd. Er is een supervriendelijk
begeleidersteam, er is een warm, gezellig huis,
lekkere maaltijden en een rist aan avontuurlijke,
leerrijke activiteiten.

DE VERHALEN VAN 2019

VOSSENSTREKEN

van 26 januari tot 10 februari

DE MAASROUTE
Krokusvakantie 2019

HIRO

van 16 maart tot 31 maart

NIGHT AT THE MUSEUM
Paasvakantie 2019

2787
81
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HET AANTAL DEELNEMERS

KAMPDAGEN
VERHALEN

D

DE ZAAK ZIMMER
van 1 tot 26 mei

JUNGLE FEVER
Zomervakantie

MARINA!

21 september tot 6 oktober

COLD CASE
Herfstvakantie

HET DUIVELSTEKEN
23 november tot 8 december

HET AVONTURENHUIS

Het warmste huis van Habbekrats is Het Avonturenhuis.
Het bevindt zich middenin een groot natuurpark. Dat is een plaats
waar de mens, hand in hand met de natuur, werkt aan de beste
leefomgeving. Het park is heel uitgestrekt. Het bevindt zich tussen
Houffalize en La Roche-en-Ardenne in het hart van de provincie
Luxemburg.
Het Avonturenhuis staat klaar om tientallen kinderen en jongeren
te onthalen. In de cosy leefkamer, de knusse slaapzalen of bij het
open haardvuur.
Nog meer kinderen vinden een plaatsje in de Avonturentuin,
compleet met touwenparcours, zwembad en een prachtige
kampvuurplaats.
HET AVONTURENHUIS
Is een perfecte ecologische uitvalsbasis voor kindvriendelijke
verenigingen en families die van de natuur willen genieten.
(50 plaatsen).
Vraag meer info via info@habbekrats.be of bel naar 09.234.234.9
voor info en voorwaarden.
Het Avonturenhuis – La Maison d’Evasion
Bérisménil 4 te 6982 La Roche-en-Ardenne.
N 50°11.089 – E 005°40.430
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MET DE
STEUN:
Happy Home
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HULP
HULP BIEDEN doen we ook.
Habbekrats is pionier op het vlak van
Jeugdwelzijnswerk en werd daarvoor
bekroond met de Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap.
De originele methodiek van Habbekrats
zorgt ervoor dat zeer veel kinderen kunnen
worden geholpen in een preventief stadium. We zijn er met andere woorden snel bij
dankzij de laagdrempeligheid,
de vrijblijvendheid van het aanbod en de
lage instapleeftijd.

UIT-RUSTEN
Soms hebben jongeren nood aan
een beetje rust. Ruimte en tijd om
op verhaal te komen na of tijdens
een moeilijke periode.
Habbekrats voorziet voor hen speciaal vier UIT-RUSTEN weekends
Ben of ken je iemand die nood heeft
aan twee dagen rust?
Meld dit dan aan een vaste
Habbekratsbegeleider of neem contact op met verbinden@habbekrats.
be.
De begeleiders nemen dan discreet
contact op en zullen voorstellen
om er twee dagen samen op uit 3.
te
trekken.
Een weekend zonder zorgen.

Habbekrats stond ook aan de wieg van
het Rode Neuzenproject van Medialaan
en is één van de pioniers van Overkop.
Habbekrats werkt zelf op de nulde en
eerste lijn, heeft eigen psychologen en
pedagogen in huis en creëert duurzame
banden met hogere zorglijnen.
Zo kunnen kinderen en jongeren snel en
deskundig worden geholpen met kleine,
maar ook met ernstige problemen.
Elk Jongeren-Trefpunt heeft een aparte
ruimte om even op verhaal te komen en
minstens één coach die zich persoonlijk
over een jongere kan ontfermen.
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De data in 2019:

UIT-WERKEN
Houtbewerkers, tuinbouwers, ontwerpers, decorateurs en koks
konden in 2019 vijf weekends mee op UIT-WERKEN kamp.
Een speciale formule die jongeren helpt die snel op eigen
benen willen staan, nieuwe technieken willen aanleren of een
beroepskeuze moeten maken.
Het thema voor 2019 ‘DE BOOM IN’ brengt jongeren ook dichter bij de natuur en prikkelt hun interesse voor het klimaat.
DE BOOM IN!
23 en 24 februari
HET AANTAL
27 en 28 april
DEELNAMES
22 en 23 juni
7 en 8 september
9 en 10 november

250
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HET AANTAL
DEELNEMERS

1. Huis Aan Zee - Overkop / 2. Het Klokhuis, De Rode Zetel

27 en 28 april
22 en 23 juni
07 en 08 september
09 en 10 november

In Oostende stelt Habbekrats een echt
OVERKOP huis ter beschikking aan de kinderen
en jongeren. Het Huis aan Zee, op de Zeedijk
biedt onthaal, vorming en begeleiding op alle
niveaus en draagt daardoor sterk bij aan het
emotioneel en mentaal welbevinden van de jeugd.
Het OVERKOP project krijgt de steun van het
Rode Neuzenfonds, KBS en dpg.

In Habbekrats vind je dit logo bij alle
hulpmogelijkheden onder de
noemer VERBINDEN.
We gebruiken de mooie
kleur magenta.
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DE HELDENTOER

1850
30

HET AANTAL DEELNEMERS AAN DE HELDENTOER

HET AANTAL SCHOLEN DAT DE HELDENTOER OP
BEZOEK KREEG

H
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GAAT HET GOED MET ONZE JONGEREN?
De gemiddelde levenstevredenheid van jongeren in Vlaanderen bedraagt 90%. Dat is hoger
dan andere Europese jongeren.
Van al die jongeren voelen jongens zich beter
in hun vel dan meisjes. ASO jongeren geven
aan zich beter in hun vel te voelen dan jongeren uit het BSO.

Habbekrats wil als erkende en gewaardeerde
jeugddienst de scholen daarmee helpen, door
hen een sterk project aan te reiken. Het model
dat Habbekrats hanteert, zet de jongeren in
hun kracht. Het biedt alle partners voldoende
autonomie, versterkt de competenties van alle
deelnemers en zet sterk in op verbinden.

NIET IEDEREEN IS MEE.
20% van de kinderen leeft onder de armoedegrens. Bijna 40% van de jongeren tussen 11
en 15 jaar zijn slachtoffer van pesten op school.
Twee tot negen procent van de jongeren tussen
0 en 18 jaar heeft gedragsproblemen. Depressie komt voor bij meer dan 16% van de jongeren en neemt toe met de leeftijd. Jongeren
kampen met ADHD, ASS, somatisatie, eetstoornissen…
Jongeren vormen de voornaamste risicogroep
wat betreft het ondernemen van suïcidepogingen. 15% Jongens en 21% meisjes tussen
13 en 18 jaar heeft al twee of meer keer aan
zelfdoding gedacht.

Habbekrats noemt dat het ‘Heldenmodel’ en
heeft daarmee bijna dertig jaar positieve
ervaring met duizenden kinderen en jongeren
uit kansengroepen.
DE HELDENTOER, dat is de naam van de
toepassing van dit model op school. Het streeft
ernaar om elke jongere die kampt met psychische en emotionele problemen een warme
plaats te bieden in de schoolomgeving, problemen bespreekbaar te maken en ze tenslotte op
te lossen.
DE HELE SCHOOL WORDT DAAR BETER VAN!

Tien procent van de jongeren scoort laag op
levenstevredenheid en wil worden geholpen,
maar heeft er problemen mee om zich kwetsbaar op te stellen. De stap naar externe hulpverlening ligt voor velen moeilijk. Ze zoeken
liever oplossingen in de eigen vertrouwde omgeving. De school is zo een vertrouwde omgeving, waar jongeren vooralsnog kunnen worden
geholpen.

Alles over de Heldentoer:
De Heldentoer
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Habbekrats
Maar… hoe begin je eraan?

Hoe geraak je binnen bij Habbekrats.
’t Is eigenlijk simpel. De deur staat altijd open dus…

DE EERSTE KEER

DAARNA …

Er zijn tien Jongeren-Trefpunten, verspreid over Vlaanderen.
Op pagina zes kan je ze alle tien vinden.
Vanaf acht jaar kan je er gratis naartoe.
Kies het huis uit dat het dichtst in je buurt ligt en ga er naartoe.
De huizen zijn geopend op weekdagen, na schooltijd.

ben je een echte Habbekratsheld. Met je pasje op zak mag je in
alle tien de Trefpunten gratis binnen, aan alles deelnemen, meespelen, eten, op stap gaan, hulp krijgen.
Maar je bent nu ook klaar voor het grote werk.
Je bent verzekerd en kan deelnemen aan het wekelijkse
vormingsproject van Habbekrats, De RECHTVAARDIGE RECHTERS.
Maar het kan nog beter. Met je Habbekratspas mag je
deelnemen aan het project ‘DE HABBEKRATSHELDEN’. Dat
zijn meer dan 80 dagen avontuur in de weekends en de schoolvakanties. Alle info daarover vind je in de folder ‘Allemaal Buiten’.

In elk Habbekratshuis zijn één of meerdere begeleiders stand-by.
Je zal hen zo herkennen, want het zijn stuk voor stuk vriendelijke,
hulpvaardige jonge mensen met een open blik.
Meestal stappen ze zelf vanaf het eerste moment naar je toe.
Elke begeleider zal je een hand geven en vragen hoe het met je
gaat, dat zit in hun genen.
Je zal een rondleiding krijgen in het huis en eventueel worden
voorgesteld aan een andere jongere, als je dat wil. Je hoeft niks
te betalen en niks op te schrijven.
Wanneer het je bevalt, mag je terugkomen.

DE TWEEDE KEER
De tweede keer gaat alles al wat vlotter.
Misschien heb je je favoriete plaatsje in het huis al gevonden en
de andere begeleiders al ontmoet.
Misschien heb je al nieuwe vrienden gemaakt?
De begeleiders en de andere jongeren kennen je naam al en
zullen je vertellen over de huisregels, want net als in ieder huis
zijn er een aantal dingen die niet toegelaten zijn.
Het is eigenlijk simpel: alles wat niet bij het woordje RESPECT
en VEILIGHEID past, is niet toegelaten.

NOG MEER WETEN OF EEN
BEGELEIDER CONTACTEREN?
Bel naar Het Ontmoetingshuis, 09.234.234.9 of stuur een mailtje
naar info@habbekrats.be.
De gegevens van de begeleiders zelf vind je op onze website:
www.habbekrats.be, per Trefpunt.

Habbekrats is er voor ieder kind en elke jongere vanaf 8 jaar.
Toch kan het zijn dat niet alle activiteiten uit dit programmaboekje voor
iedereen geschikt zijn.
Informeer je daarover vooraf!

DE VOLGENDE KEER
Het blijft leuk, want je blijft naar Habbekrats komen.
Dan is het tijd om je echt bij de club te voegen. De begeleider
zal je vragen om een Habbekratspas aan te maken. Zo weet
iedereen perfect dat je instemt met de gewoontes en de regels
van Habbekrats. Om zo’n pasje te maken heb je ook de toelating
van je ouder(s) of voogd nodig. Zo weten zij waar je uithangt en
dat je vanaf nu bij de Habbekratshelden hoort.
Een pasje kost vijf euro. Het is het enige dat je in een Trefpunt
van Habbekrats moet betalen, één keer per jaar. Lukt dat niet
meteen, dan zal een begeleider je daarmee helpen.
Je kan een pasje ook zelf aanvragen via inschrijven.habbekrats.
be.

Met de gewaardeerde steun van:
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Stichting
Liedts
Meesen

Stichting
Marie-Thérèse
Vlerick

Stichting
JF
Peterbroeck

Stichting
Arnoldus

Stichting
Ga voor
Geluk

Stichting
Koningin
Paola
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