
 

 

Het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg Limburg organiseert 
een debat:  

 

Wie zoekt die vindt vrije tijd? 
 Over lokale initiatieven die verbinden tussen jeugdhulp en vrije tijd. 

 
Donderdag 17 februari 2022, 12u-14u 

Online via teams (je ontvangt de link na ingeschrijving) 

Inhoud 

 

Gaan voor ‘échte vrije tijd’ van jongeren die in aanraking komen met jeugdhulp, in de 
ruime zin van het woord. Geen loutere toeleiding naar bestaand aanbod voor kin-
deren en jongeren, maar ook tijd om te zijn wie je bent, om te niksen, om de buurt te 
verkennen, … Daar hebben deze jongeren ook recht op. 
 
Sinds 2018 zet De Ambrassade actief in op de brug tussen jeugdhulp en vrije tijd. 
Eerst met het project Maak Tijd Vrij, vervolgens met Maak Samen Tijd Vrij en dit in 
samenwerking met Bataljong.  
 
Tijdens deze debatlunch zoomen we graag in op het thema vrije tijd en zoeken we  
samen naar succesfactoren, uitdagingen/valkuilen en randvoorwaarden.  
We laten ons inspireren door lokale praktijken ontstaan in het Overkop Huis, De 
Oever, Ons Kinderhuis en de jeugddienst van de stad Genk alsook jullie eigen erva-
ringen.  We nodigen jullie dan ook van harte uit om jullie eigen ervaringen te delen.  
 
Spreker:  Lore Van Dongen  is beleidsmedewerker jeugdwerk op kruis-

punten bij De Ambrassade, Bij De Ambrassade zetten ze in op 
generatiedoelen: thema’s waar ze langdurig en impactgericht het 
verschil willen maken voor een generatie kinderen en jongeren.  
Lore zet haar schouders onder het generatiedoel ‘recht op vrije 
tijd voor alle kinderen en jongeren’. 

 
Wat als we met heel veel spelers samen op 3 nagels blijven klop-
pen gedurende 10 jaar, elk vanuit de eigen expertise en sterk-
tes?  

  
Locatie    Online (link volgt na inschrijving)  
Kostprijs:   Gratis  
 

Inschrijven kan tot 15 februari, via deze link 

 

Gelieve deze mail door te sturen naar mogelijk geïnteresseerden. 

https://contactcomite.be/home/2022/2/2022-02-17


 
 
Blijf ook op de hoogte van de activiteiten van het Contactcomité van  
Organisaties voor Jeugdzorg via:  

www.contactcomite.be & http://www.facebook.com/COJvzw 
Indien u persoonlijk op de hoogte wilt gehouden worden van toekomstige activiteiten van het COJ 
kunt u zich inschrijven in de mailinglist via: 

https://lists.ugent.be/wws/info/contactcomite 
Meer info over het Contactcomité kan bekomen worden op het onderstaand adres: 

juno.tourne@ugent.be 

Universiteit Gent 
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

Vakgroep Sociaal werk & Sociale Pedagogiek 
H. Dunantlaan 2 

B-9000 Gent 
Tel: 09/264.62.86 
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