
Contact en inschrijven?
Voor meer informatie en / of in te schrijven:
- Via mail: transit@huizesintvincentius.be 
(onderwerp: Inschrijving Super-Me)
- Telefonisch: 016/56.97.47

Belangrijk!
- Wees er tijdig bij, de groepsgrootte is beperkt tot 
8 deelnemers. 
- De deelnemers dienen in de mogelijkheid te zijn 
tot op de trainingslocatie te raken (Aarschot). 
Transit voorziet GEEN vervoer. 
- Inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro, de eerste 
sessiedag mee te brengen.

Wat vonden jullie ervan vandaag? 

Kies een plaatsje voor je magneet op 
de roos!

Elke plaats is oké.  hoe dichter bĳ het 
midden, hoe fijner je vandaag vond!

Denk ook even na waarom je je mag-
neet daar plaatst.  
We praten hier samen nog even over 
verder!  
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Weerbaarheidstraining voor kinderen
tussen de leeftijd van 8 en 11 jaar
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Een krachtgerichte trainings-
module op maat van lagere-
schoolkinderen tussen de leeftijd 
van 8 en 11 jaar en gericht op het 
uitbouwen van een stabiel en 
positief zelfbeeld. 

Naast het inzicht krijgen en leren 
inzetten van de eigen krachten 
en talenten, gaat er ook aandacht 
uit naar het leren waarderen van 
anderen. 

Door wie?
Transit is een dagcentrum actief 
binnen de Integrale Jeugdhulp en 
afdeling van Huize Sint-Vincentius 
v.z.w. Wij zetten ons dagelijks in voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren 
en hun gezin. Vanuit deze expertise 
bieden wij trainingsmodules 
aan. Hiertoe willen we onze blik 
verruimen en niet enkel kijken 
naar deze jongeren die actueel in 
begeleiding zijn in het dagcentrum. 

Voor wie?
In principe kan iedere jongere uit de omgeving, die 
gebaat is bij deze module, zich inschrijven. 
Voor de module Super-Me richten we ons naar lagere 
schoolkinderen tussen de leeftijd van 8 en 11 jaar die op 
een positieve manier naar zichzelf willen leren kijken, 
hun talenten willen ontdekken en actief inzetten, willen 
assertiever worden, … en al deze vaardigheden willen 
leren inzetten in samenwerking met anderen.
We doen dit vanuit het geloof dat jongeren die 
vertrouwen hebben in zichzelf, met meer veerkracht in 
het leven kunnen staan. 
“het beeld dat je hebt van jezelf, is de filter waarmee je 
naar de wereld kijkt.”

Concreet?
Gedurende 5 sessies nemen we de deelnemers mee in de 
schattenzoektocht van Kapitein Goedhart op Kanjereiland, die 
het in deze opneemt tegen Kapitein Slechtbaard. Door middel 
van tal van opdrachten en uitdagingen, waarin ieder beroep 
moet doen op zijn talenten en deze inzet in samenwerking 
met de groep, kan het doel bereikt worden. 
De module wordt aan het einde van sessie 5 afgesloten met 
een heuse diploma-uitreiking en receptie, waarbij iedere 
jongere zijn ouders / opvoedingsfiguren / aanmelder of 
een andere betrokkene mag uitnodigen om dit belangrijke 
moment bij te wonen. 

 Data sessies?
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