‘In beeld’ @Caermersklooster

‘In beeld’ is een plek in het hartje van het patershol te
Gent. Een kruispuntplek waar rust én beweging centraal
staan. Het is een plaats en een tijd waar jongeren kunnen
zoeken, afwachten, proeven en experimenteren. Kortom
gewoon zijn, op een spontane manier, zonder oordeel.
We werken op een ervaringsgerichte manier volgens de
principes van de institutionele pedagogie. Het is in die
betekenis dat we spreken van "ervaringsgerichte
dagbesteding". In dit format is het aan de jongeren zelf
om betekenis te geven aan de dag en zo (opnieuw) in
beweging te komen.
We engageren ons voor jongeren in precaire leefsituaties die zich op de
scharnierleeftijd bevinden tussen minder- en meerderjarigheid en die
momenteel weinig of geen aansluiting vinden in de samenleving.
Het is een plek waar ONT-MOETEN centraal staat. Waar we samen MET
hen bruggen slaan naar de samenleving.
Op donderdag 10 maart 2022 gaat de POORT van In Beeld @caermersklooster voor de eerste keer open
om 11:00. Vanaf dan zijn we elke DINSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG open tussen 11:00 en 16:00.
Dit zijn geen aanvangs- en af sluitingsuren, maar de start en stop van een open werking met focus op
een continu warm onthaal.
Vanaf 11:00 kunnen alle deelnemers van de dag (jongeren, vrijwilligers, begeleiders) samenkomen
rond een vuurtje in de RONDE, om te bespreken hoe we de dag samen organiseren. We nodigen
iedereen uit om zijn of haar goesting te volgen: bezig te zijn met waar hij of zij op dat moment graag
mee bezig is. Jongeren kunnen ervoor kiezen om zelf een activiteit aan te vatten, om aan te sluiten
bij het aanbod van een vrijwillige medewerker, of om af te wachten wat de dag hen zal brengen.
Op het einde van de dag komt iedereen opnieuw samen in de ronde om stil te staan bij hoe de dag
verlopen is. Elke deelnemer wordt door middel van eenvoudige vragen uitgenodigd om te vertellen
hoe hij of zij de dag ervaren heeft.

Er zijn minstens 2 vaste BEGELEIDERS die de dag EN de jongeren begeleiden en ondersteunen. De
vaste begeleiders zijn:
Janna Capiau
Lies Bruneel
Peter Roosens
Stijn de Meulenaere
De werking is een ecosysteem met volgende onderdelen
#SOCIAAL EN EMOTIONEEL WELZIJN #VERBINDING #ONT-MOETING #EIGENAARSCHAP &
ONDERNEMERSCHAP #UITDAGING & NIEUWE ERVARINGEN #GELIJKWAARDIGHEID #GERICHTHEID
OP DE BUURT EN DE SAMENLEVING #RUIMTE VOOR EXPERIMENT

0486.81.21.04
info@inbeeld-gent.be
In Beeld
inbeeld3
Dit initiatief is een samenwerking tussen VZW Stappen en LEJO vzw
Op vraag en met de steun van Dienst Lokaal Sociaal Beleid en het OCMW Stad Gent

