DE OEVER POPt’UP

7, 8, 9 en 17 AUGUSTUS 2017
ZUIVELMARKT 50, HASSELT
Maak kennis met gewone kinderen en jongeren in bijzondere situaties
Zak lekker onderuit in onze strandstoelen

Geniet van de talenten van kinderen en jongeren

Maak kennis met onze bijzondere dienstverlening

en laat ons weten wat jij belangijk vindt over jeugd en opvoeding

Dit bijzonder project is een initiatief van vzw De Oever ter gelegenheid van de Virga Jessefeesten.
In samenwerking met Stad Hasselt, Z33
en de rotten van de Paardsdemerstraat, Badderijstraat, Zuivelmarkt, Bonnefantenstraat.

PROGRAMMA POP’UP DE OEVER
Mini-Expo “Blijde Gedachten”
Weg met het stigma van de jeugdzorg! We willen de kinderen en jongeren tonen vanuit
hun krachten en talenten… Dat was de motivatie van enkele enthousiaste medewerkers
om het project “Blijde Gedachten” op te zetten. Ze vonden inspiratie in het uniek kunstproject van Chris Campers in Turnhout en vonden Chris bereid om een heel bijzonder
project in goede creatieve banen te leiden. Kinderen en jongeren deelden met senioren
hun levenswijsheden en vonden inspiratie in elkaars blijde gedachten.
Kinderen creëerden samen met ouderen van woonzorgcentrum Clarenhof hun blijde
gedachten in klei, houtskool, verf … Een bijzondere interactie die de verhalen en de
levensenergie van deze kinderen verbindt met de wijsheid en ervaring van ouderen.
Dit gaf naast enkele prachtige kunstwerken, een mooie, zorgende, helende interactie
over de generaties heen. “Bereblijde Gedachten” is een verderzetting van dit project dat
versleten en vergeten knuffels weer een gepimpt leven geeft.

Praatsalon “Opvoeden in de jeugdzorg: wat denk jij?”

We werken volop aan een vernieuwd, breed gedragen en eigentijds sociaal-pedagogisch project voor onze organisatie. We dagen je uit om ons jouw mening te geven en
ons te inspireren om onze grenzen te verleggen.

MA 7 AUGUSTUS van 13u tot 21u
13u - 20u

Mini-expo Blijde Gedachten
Praatsalon “Opvoeden in de jeugdzorg: wat denk jij?”

20u

Toonmoment Kortfilm “Leefgroep ingeblikt”

Laat je verbazen door Rëya, 4 jonge straffe madammen en leefgroepexperten, die “het leven zoals het is’ in een leefgroep positief in beeld
hebben gebracht. Zij tonen trots hun zelfgemaakte kortfilm
“leefgroep ingeblikt”.

DI 8 AUGUSTUS van 10u tot 21u
10u - 12u

Maak een teamvergadering mee van thuisbegeleidingsdienst De Kering

Je leeft je in in de gezinstrajecten van onze begeleidingsdienst,
je maakt kennis met methodieken die we gebruiken en
met het dagelijkse reilen en zeilen van onze teamwerking.

12u - 15u30

Mini Expo Blijde Gedachten
Praatsalon: “Opvoeden in de jeugdzorg: wat denk jij?”
Toonmomenten Kortfilm “Leefgroep Ingeblikt”

15u30 - 19u

20u

Inspiratiemoment “Positieve Heroriëntering”

Onze nieuwste begeleidingsmodule heet voluit “Contextbegeleiding
in functie van Positieve Heroriëntering”. Door intensief in te zetten
op communicatie en verbinding slagen we, in verontrustende
situaties, er in om binnen de 3 à 4 maanden de situatie te deblokkeren en nieuwe perspectieven voor alle gezinsleden te openen.

Toonmoment Kortfilm “Leefgroep ingeblikt”

WO 9 AUGUSTUS van 10u tot 17u
10u - 17u

Mini Expo Blijde Gedachten
Praatsalon: “Opvoeden in de jeugdzorg: wat denk jij?”
Toonmomenten Kortfilm “Leefgroep Ingeblikt”

Meet and Greet met onze leefgroepexperten

14u

Opening tentoonstelling “Bereberghuttentocht”.

“If you don’t climb the mountain, you can’t see the view.” Vanuit die
filosofie trekken we tweejaarlijks naar de Dolomieten met onze
jongeren. Samen onze grenzen verleggen, sterke banden smeden,
onszelf een paar keer tegenkomen en zelfvertrouwen tanken voor
de bergen die nog voor ons liggen. Beleef de berghuttentocht 2017.
De deelnemers vertellen hun verhaal door de ogen van onze kleine
mascotte.

DO 17 AUGUSTUS van 10u tot 19u
10u - 19u

Mini-expo Blijde Gedachten
Praatsalon “Opvoeden in de jeugdzorg: wat denk jij?”
Tentoonstelling “Bereberghuttentocht”

11u - 13u

14u - 18u

Alleen wonen op je 17de of 18de? Al eens bij stil gestaan?

Praatgroep met jongeren en begeleidsters van onze dienst CBAW
De Dijk. Deze dienst biedt zorg op maat aan jongeren die op jonge
leeftijd alleen moeten gaan wonen. Alle jongeren hebben verschillende vragen of behoeften. De thema’s die we begeleiden kunnen heel
uiteenlopend zijn. Iedereen, met of zonder vragen, is welkom om mee
te praten, mee te denken, mee te werken of gewoon even een gevoel
te krijgen van wat het betekent om op je 17 zelf in de grote wereld
te moeten stappen.

Bouw mee aan onze droomtuin

Creatieve workshop voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Maak een totem
of knutsel een vogelhuisje!
Graag vooraf inschrijven: vlot@deoever.be (plaatsen zijn beperkt)

BEDANKT VOOR JE BEZOEK.

vzw De Oever, organisatie Bijzondere Jeugdzorg

Agentschap Jongerenwelzijn, partner Integrale Jeugdzorg

Smetstraat 19, 3501 Hasselt, T. 011 85 90 40

