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Vanuit de vaststelling dat jeugdhulpverlening 
binnen voorzieningen vaak grotendeels 
via gesprekken met de cliënten verloopt 
en wetende dat vele van onze kinderen en 
jongeren geen ‘babbelaars’ zijn, maar dikwijls 
veel makkelijker hun gevoelens en gedachten 
kunnen uiten via lichaamstaal, spel en 
beeldende activiteiten, werd een zestal jaren 
geleden gestart met een atelierwerking 
binnen Huize Levensruimte.

Spelen en bewegen staat bovendien meestal 
centraal in de leefwereld van kinderen. Via 
spel leren kinderen op een spontane manier 
zichzelf kennen, verkennen zij de wereld om 
zich heen en experimenteren ze met relaties. 
Ze tasten grenzen af en ervaren verschillende 
emoties.
Heel vaak ontwikkelen kinderen spontaan 
spel, waarbij ze zorgeloos aan de slag gaan 
met deze elementen.
Op andere momenten loopt het samenspelen 
echter moeilijk. Er is sprake van pestgedrag, 
grensoverschrijdend gedrag en soms is 
er zelfs agressie. Kinderen verliezen hun 
zelfbeheersing of laten in hun relatie met 
anderen, over hun grenzen lopen.  Voor 
deze kinderen is het soms aangewezen 
om bewust een veilige en uitdagende 
experimenteerruimte te organiseren. Een plek 
waar ze kunnen werken rond vaardigheden 
en gericht begeleid worden vanuit een 
pedagogisch kader.

Binnen de atelierwerking werd daarom 
aanvankelijk gestart met het aanbieden van 
“Rots & Water” trainingen.
Rots en Water is een sociale 
vaardigheidstraining waarbij er met de 
jongeren aan de slag gegaan wordt op het 
vlak van zelfbeheersing, zelfreflectie en 
zelfvertrouwen. Jongeren leren, aan de hand 
van fysische en psychosociale oefeningen, 
opkomen voor zichzelf, maar leren tegelijk 
ook respect te hebben voor anderen.

Daar we ook voor de jongere kinderen een 
aanbod wilden doen en zij niet gevat kunnen 

worden in het Rots en Water programma, 
werd gestart met het organiseren van “ouder-
kind” sessies.
Hierbij zetten we in op de psychomotorische 
ontwikkeling van het (jonge) kind en werken we 
aan de relatie tussen ouder en kind, steunend 
op de Sherborne bewegingspedagogiek. 
Door samen te bewegen en te spelen, leert 
het kind zijn ouder kennen en omgekeerd. 
Zo ontwikkelt het kind een emotionele en 
fysieke veiligheid, noodzakelijk voor een 
gezonde, algemene ontwikkeling.

Mond aan mond reclame over de positieve 
impact van dit alles maakte, dat er op 
geregelde tijdstippen, ook vragen door 
externe organisaties en diensten gesteld 
werden. 
Onze medewerkers zagen hierin 
opportuniteiten om de  opgebouwde expertise 
te benutten. Zij wilden dit echter doen onder 
de noemer van een, voor de buitenwereld 
herkenbaar iets.
Een aantal stevige denkoefeningen en 
brainstormen later, werd ADKRA geboren.

ADKRA is een initiatief dat via spel en 
beweging de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen en jongeren wil stimuleren. 
Samen bewegen – samen iets in beweging 
zetten – heeft immers een enorm potentieel 
voor kinderen en jongeren om in hun kracht 
te staan, nieuwe competenties te ontdekken 
en zelfvertrouwen te versterken.
ADKRA creëert een aanvullend aanbod 
voor de vrije tijd, het onderwijs of de 
hulpverlening, waarbij kinderen en jongeren 
op een speelse manier positieve ervaringen 
opdoen. Doorheen spel, groepsactiviteiten en 
kringgesprekken, leren kinderen en jongeren 
hun lichaamstaal, emoties en gedachten 
herkennen, controleren en versterken. 
Ze vergroten hun zelfbewustzijn en leren 
opkomen voor zichzelf, met respect voor 
anderen.
ADKRA organiseert daarnaast vorming, 
intervisie en supervisie voor hulpverleners 

Jongeren en Bewegen



Jongeren en Bewegen
en leerkrachten. Met dit aanbod willen we 
organisaties ondersteunen in het opzetten 
van psychofysieke trainingen voor kinderen 
en jongeren en het opleiden van medewerkers 
in deze methoden. We willen voornamelijk 
informatie verspreiden en organisaties met 
elkaar in contact brengen. Bovendien gaan 
we in overleg met andere sectoren (bv. 
Sportdiensten, Huizen van het Kind, ….) om 
een aanbod uit te werken.

Volgende interne en externe engagementen 
zijn lopende : 

• Atelier- en vakantiewerking
In de ateliers creëert ADKRA een veilige 
en uitdagende experimenteerruimte voor 
kinderen en jongeren, die begeleid worden 
door Huize Levensruimte. Leren door spel, 
lichaamsoefeningen, tekenen, boetseren, … , 
staat centraal. De ateliers zijn meer dan een 
vrijetijdsaanbod. Kinderen en jongeren zijn 
gericht, doch op een speelse manier, bezig 
rond (sociale) vaardigheden.

Tijdens de schoolvakanties biedt ADKRA 
activiteiten aan voor de kinderen en 
jongeren binnen Huize Levensruimte. Er 
wordt gestreefd naar uitdagende (groeps)
activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht 
op ontspanning, maar er wordt hierbij ook 
ingezet op (het ontwikkelen en inzetten van) 
vaardigheden van de kinderen en jongeren.

• Peuterspeelpunt
In samenwerking met de Huizen van het Kind 
Diest en Scherpenheuvel-Zichem, werken 
we mee aan de uitbouw, de organisatie en 
realisatie van de peuterspeelpunten, die 
wekelijks worden georganiseerd in beide 
gemeenten. 
Een peuterspeelpunt is een leuke omgeving, 
waar ouders en kinderen, even weg van thuis, 
wat extra tijd voor elkaar maken. Ze kunnen 
genieten van de aanwezigheid van anderen 
om te spelen of een babbeltje te slaan. 

Omringd in een pedagogisch kader versterken 
ouders hun vaardigheden en worden kinderen 
gestimuleerd in hun ontwikkeling.

• Sportdienst 
In samenwerking met de sportdienst 
Scherpenheuvel-Zichem en Sportregio 
Winge-Demervallei, organiseren we 
trainingen waarin we al spelend en bewegend 
met kinderen en jongeren aan de slag gaan 
rond sociale vaardigheden. Samen met de 
sportdienst werken we een jaarprogramma 
uit  voor kinderen tussen 2,5 en 14 jaar.

MET DANK AAN HET STUWENDE TEAM

Bert

Ine

Greet



Ondanks de grote overheidsinspanningen om de financiering van de sector op niveau te krijgen, merken we dat toch niet alle kosten, inherent aan de begeleiding 

van jongeren, in de groei naar hun eigen zelfstandigheid, gedekt kunnen worden. Om die leemte op te vullen, kunnen we gelukkig rekenen op de steun van vele 

sympathisanten. Ook U kunt ons steunen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf € 40 wordt een 

fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens worden conform de geldende wet op de privacy bewaard..

AGENDA
Vergeet volgende data in elk geval niet te noteren :

OLDTIMERHAPPENING
Zondag 25 september 2016

Kerk en Buurthuis Veerle-Heide

CULTURELE HAPPENING
Zaterdag 08 oktober 2016

Abdij Averbode

MOSSELFEEST
Zaterdag 15 oktober 2016 vanaf 12u00

Buurthuis Veerle-Heide

HERFSTRESTAURANT
Zondag 06 november 2016 

Maekelhoeve Veerle

OPROEP :  
liever enkel een digitale versie van 
Ronduit?

Mail naar 
info@huizelevensruimte.be


