
 GENERATIE VEERKRACHT
Heropstart jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen



DIGITALE BEGELEIDING

BEGELEIDING TER PLAATSE

NATURE wil in deze uitdagende tijden een

verschil maken door een waardevol en

toegankelijk vrijetijdsaanbod aan te bieden,

zowel digitaal [via online begeleiding], als in

real-life [op het terrein van de voorzieningen

zelf]. 

 

Aan de hand van ervaringsgerichte outdoor

activiteiten willen we jongeren de (veer)kracht

geven om weer (even) door te kunnen gaan! Het

spreekt voor zich dat hierbij rekening wordt

gehouden met de COVID-19-maatregelen.

BEGELEIDING OP ONS AVONTUURLIJK TERREIN

4 FORMULES 
OM KWETSBARE
KINDEREN & JONGEREN
TE BEREIKEN

BEGELEIDING OP MAAT

Een laagdrempelig aanbod waarbij je als leefgroep enkel een paar enthousiaste jongeren en een

gsm voor nodig hebt. Binnen de vier muren van de voorziening - onder online begeleiding van

een NATURE-begeleider- weer zuurstof en energie krijgen of trekken jullie er toch liever samen

op uit om eens op een andere manier je buurt te ontdekken. Het kan allemaal! 

Gedurende een halve of een hele dag samen met ons op avontuur gaan? Klinkt er iets beter dan

al wandelend of met de fiets er op uit te trekken; of juist het avontuur bij jouw voorziening

binnen te brengen? Nee toch! Een formule waarbij wij naar jou toekomen, uiteraard met de

nodige afstand en bescherming! 

Lang genoeg binnengezeten! Het is tijd om het avontuur op te zoeken in de Viroinval-vallei: van

een ontspannend kamp - voor jongeren en hun begeleiders - boordevol succeservaringen tot

een programma in teken van groepsdynamiek en persoonlijke groei. Individueel of in groep! 

Wil je graag van alles wat, een traject van verschillende formules of nog net ietsje anders? Alles

is bespreekbaar! 



DIGITALE BEGELEIDING 
GRATIS - Reserveren via onze website

Een halve dag avontuur in de directe omgeving van

jullie voorziening. We bereiden een avonturentocht

voor op jullie locatie, die jullie zelfstandig kunnen

uitvoeren met behulp van een mobiele app die jullie

instructies en uitdagingen geeft. Je combineert een

spannende zoektocht met samenwerkingsopdrachten

Even uit je voorziening maar ook uit je hoofd.

DIY avonturentocht

Een 2 tal  uur groepsversterkende activiteiten, die

de groep wat zuurstof, energie en beweging

brengen. De activiteiten worden online door ons

begeleid via Microsoft Teams. We nemen de tijd

om kennis te maken, een fijne sfeer te scheppen,

jullie uit te dagen en terug te blikken. Om er samen

weer wat lichter tegen aan te kunnen gaan.

Online dynamics

*Deze activiteit kan eventueel ook onder begeleiding van NATURE*



BEGELEIDING TER PLAATSE
GRATIS - Reserveren via onze website

Groeps(dag)tocht  

Een halve of hele dag ervaringsgerichte activiteiten met

wat pit. We hoeven niet tot in de Ardennen te rijden

om het avontuur te vinden. NATURE brengt het

avontuur tot vlak bij jullie. Van het bouwen van een

laag touwenparcours tot leren vuur maken en samen

koken op een kampvuur. Wie weet zelfs een nachtje

buiten slapen!

Micro-adventures

In de buurt van de voorziening trekken we er een hele

dag op uit met de jongeren. We nemen samen met hen

de tijd om de weg te vinden, te rusten, maar ook om stil

te staan bij de dingen die we zijn tegengekomen

onderweg, de afgelopen periode of waar we naartoe

willen in de toekomst. We nemen de tijd om te

vertragen en/of verstillen; om de zon op ons gezicht te

voelen schijnen en de wind door ons hoofd te voelen

waaien.



  BEGELEIDING OP ONS TERREIN
Reserveren? Mail naar tom@nature.be

Zoals elk jaar organiseren we ook deze

zomer ons vast avontuurlijk aanbod van

ervaringsgerichte zomerkampen. 

 

Van individuele kampen just for fun, over

een boost geven aan je zelfvertrouwen

tot samen met je gehele leefgroep 6

dagen grensverleggende avonturen

beleven in Viroinval-vallei. 

 

Het gehele aanbod aan zomerkampen

kan je terugvinden op onze website:

www.nature.be 

 

 

Zomer-aanbod#ertussenuit

De muren van de voorziening even

helemaal gezien?  Toch even samen

#ertussenuit?

 

NATURE biedt dit jaar korte staycations 

- van 2 tot 5 dagen - aan voor

leefgroepen: jullie voorzien het eten en

de tenten, wij voorzien het

kampeerterrein, grensverleggende

activiteiten en professionele begeleiding.

Ideaal om de batterijen van jongeren en

opvoeders terug op te laden! 



BEGELEIDING OP MAAT
Reserveren? Mail naar tom@nature.be

We werken graag mee aan mooie en uitdagende zomer-avonturen voor iedereen. Geinspireerd door bovenstaand aanbod, maar nog

steeds niet helemaal wat je zoekt? Of het nu gaat over een avontuurlijke activiteit tijdens jullie kamp, een leuke uitdagende dag in de

natuur of een meerdaagse in de Ardennen, we denken graag met jullie mee voor een programma helemaal op jullie maat!

 

 

Aanbod op maat


