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Meer info en inschrijven: www.arktos.be/talimburg
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TRAININGSATELIERS
ARKTOS LIMBURG

AANDACHT 
IN ACTIE
Aandacht in Actie versterkt de weerbaarheid van kinderen en jongeren van 
6 tot 18 jaar. 

Het programma geeft je zicht op je eigen manier van reageren in situaties. 

We leren in de training om doelen te stellen en te bereiken. We leren 
voor onszelf opkomen en op een positieve manier grenzen te stellen, 
te aanvaarden en te respecteren. Hiernaast gaan we aan de slag met 
‘zichtbaarder’ worden en ons assertiever op te stellen. 

Op een actieve manier ervaren we wat er in ons lichaam omgaat en wat 
het effect is van ons gedrag. Tijdens het trainingsatelier versterken we ons 
zelfvertrouwen, onze zelfbeheersing en onze weerbaarheid.

AANDACHT 
IN ACTIE VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

VAN 6 TOT 18 JAAR

BOUNCE young is een trainingsprogramma in veerkracht voor jongeren van 14 
tot 18 jaar. 

We leren vanuit onze eigen kracht terugveren bij uitdagende situaties en 
op een positieve, sterke manier en met (zelf-)respect omgaan met deze 
situaties. 

Via een mix van actie en nadenken gaan we onze vaardigheden en 
competenties ontdekken, oefenen en versterken. Daarnaast koppelen we 
deze aan onze persoonlijke ervaringen.

VOOR JONGEREN 
VAN 14 TOT 18 JAAR BOUNCE YOUNGBOUNCE YOUNG

TRAININGSATELIERS LIMBURG



Heel wat meisjes zijn op zoek naar zichzelf en hun plaats in de maatschappij. 
We merken echter dat deze zoektocht niet altijd vanzelfsprekend is en dat 
er nood is aan een positief en verbindend programma. 

We trekken in groep enkele dagen de natuur in om tot rust te komen. 
Comfort en technologie laten we thuis om plaats te maken voor creativiteit, 
eigen kracht en verbondenheid. 

We vertrekken vanuit de verhalen van La Loba - de Wolfsvrouw - om samen 
stil te staan bij thema’s als zelfvertrouwen, zelfzorg, talenten, levensritme en 
weerbaarheid.

VOOR MEISJES VAN 16 TOT 25 JAAR WOLFWOLF

Heel wat jongeren zijn op zoek naar zichzelf en hun plaats in de samenleving. 
Jammer genoeg blijkt deze zoektocht niet altijd vanzelfsprekend. 

Concreet gaan we vier dagen op tocht waarbij je letterlijk uit je leefwereld 
stapt, je batterijen kan opladen en ruimte krijgt om jezelf opnieuw te 
ontdekken. We trekken als groep de natuur in, weg van al het comfort op 
zoek naar avontuur. 

Door de stap terug in de natuur te zetten geven we jou een plek waar je 
jezelf kan, maar ook moet tonen. Een plek waar je letterlijk kan aarden met 
de natuur maar ook kan aarden met jezelf. “Wie durft te verdwalen, vindt 
nieuwe wegen.”

VOOR JONGEREN VANAF 16 JAARINTO THE WILDINTO THE WILD

www.arktos.be

Alle data, meer info en inschrijven kan via 
www.arktos.be/talimburg



V.U. Gert Bortelswww.arktos.be

OVER ARKTOS

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor 
kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar voor wie 
de aansluiting op school, werk en samenleving 
minder evident blijkt. Toch zien we een kracht 
in elk van hen. Door hen met zichzelf en 
hun omgeving te verbinden willen we hen 
versterken in hun talenten en vaardigheden, in 
alle mogelijke levensdomeinen.

Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, 
partners en overheden bij het omkaderen van 
deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid 
laten we ons kritisch optimisme horen waar 
nodig of gewenst.

Want het kan wél.

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Meer info en data van onze
trainingsateliers kan je vinden 
op de website
www.arktos.be/talimburg

CONTACT

AANDACHT IN ACTIE 
Britt Milis 
bmilis@arktos.be
0486 41 58 34  

BOUNCE YOUNG
Gert Klingeleers
gklingeleers@arktos.be
0486 17 23 89

INTO THE WILD 
Sam Manzone 
smanzone@arktos.be
0484 36 17 64

WOLF
Femke Windmolders
fwindmolders@arktos.be
0488 92 30 02

Arktos Limburg
Kiewitstraat 101

3500 Hasselt


