CENTRUM MOLENMOES:
BIJZONDER EN VERBINDEND
Centrum Molenmoes is een afdeling van de Wissel
vzw, een organisatie in de bijzondere jeugdzorg.
De Wissel gaat voortdurend op zoek naar nieuwe
methoden om haar opdracht met haar toegewezen
jongeren en gezinnen uit te oefenen. Op een bepaald
moment is het samen doen zoveel sprekender dan
het zoveelste gesprek.
De Wissel wil niet op een eilandje leven en zoekt
contact te leggen met andere werelden. Aldus maakt
die zorg deel uit van de maatschappij en beweegt
zich niet in de marge ervan.

Zondag 18 maart 2018
Zondag 18 maart 2018
van 11 tot 17u
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Bezoek ons van 11 tot 17u

CENTRUM MOLENMOES DRAAGT ZORG…

PROGRAMMA

LAAT JE BEWEGEN!

Centrum Molenmoes huisvest diverse projecten.
- Het dagcentrum Rizsas voor jongeren die tijdelijk
niet op schoolgeraken en nood hebben aan een
schoolvervangend project.
- Stretch-it dat door middel van uitdagende
activiteiten (laag en hoog touwenparcours)
jongeren en teams stil laat staan bij hun
functioneren.
- EquiCanis dat door middel van paarden jongeren in
contact brengt met hun zelf en hun zorgzaamheid.
- Daarnaast is er ruimte voor het experimentele:
vrijwilligers draaien mee in de werking, dragen
zorg voor het domein, telen groenten in de tuin,
verwerken groenten tot liters soep voor bezoekers
en de buurt,

Presentatie
Foto’s van de afgelopen jaren laten je proeven van
de activiteiten op het centrum.

Een sprong van de pamperpaal, een ritje op het paard,
samenwerken aan een muzikaal nummer, andere
mensen ontmoeten, je laten verwonderen, ...

Workshops
Muziekatelier, artfactory, weefgetouw, bakhuis,
MTB-parcours, …overal kan je proberen, proeven en
ervaren.

Wat het ook zij, ieder vindt wel ergens een
mogelijkheid om zich te laten bewegen. We nodigen je
alvast uit om die beweging te vinden en aan te gaan.

Samengevat: een plek die bruist en waar we jullie graag
welkom heten op de dag van de zorg. Of later, voor een
vrijwilligersdag of teamdag, die we samen met de
jongeren voor u organiseren.

Proef- en rommelmarktje
Hier bieden we een hapje en een drankje, kan je eens
snuffelen in onze creaties en tweedehandsspulletjes.
De Wissel stelt haar andere afdelingen voor.
EquiCanis
Verken jouw vaardigheden in contact met de paarden
Stretch-it
Ervaar teamopdrachten en individuele uitdagingen
op hoge en lage elementen. Ervaar blootsvoets je
verschillende zintuigen op het natuurbelevingspad.

Wist je dat...
- teams, uit profit of social profit beroep
kunnen doen op onze unieke
teambuildingsprogramma's?
- je bij ons lokalen of verdagerzalen
kan huren voor allerlei doeleinden?

