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I HAVE THE CHOICE
8 -9 augustus 2022

Ben jij als jongere op zoek naar je eigen weg in deze complexe wereld? Worstel je met de
verschillende maatschappelijke uitdagingen die op je afkomen?
Sta je op het punt belangrijke beslissingen te maken op vlak van wonen, studie, werk, relatie, …?
Wil je vanuit wie JIJ bent van betekenis zijn?
Op het kantelpunt naar volwassenheid maken we tijdens deze 2-daagse tijd en ruimte om samen
stil te staan bij alle gedachten en gevoelens die dit met zich mee brengt, zoals bv. onzekerheid,
vreugde, verdriet, afhaken, onmacht, dankbaarheid, eenzaamheid, verlangen erbij te horen,
verwachtingen vanuit je omgeving, … Door met elkaar te delen, voel je je gehoord en
geaccepteerd. En het lukt je ook beter om staande te blijven, samen met anderen.
In die verbinding leer je ook jezelf te zijn. Je krijgt voeling met je sterktes en waarvoor je wil
staan in je leven. Je maakt je eigen moedige keuzes: ‘I have the choice’.

WAT JE MAG VERWACHTEN VAN DEZE 2-DAAGSE:
Bezinnende en creatieve groepsactiviteiten
Andere jongeren leren kennen
Op een speelse veilige manier jezelf ontwikkelen
Leren openhartig luisteren en verbindend
communiceren
Leren je grenzen respecteren en aangeven
De mogelijkheid om je ervaringen en keuzes vast te
leggen in een digital story
Ontspannen en plezier maken in een veilige
omgeving
Een professioneel begeleidingsteam

I HAVE THE CHOICE is een initiatief van

https://wehavethechoice.com

WANNEER
2-daagse: 8 - 9 augustus van 10-16u

WAAR
Vonk, Sint Bernardstraat 9 - 2531
Vremde

WAT
Cirkel gegeven door We Have The
Choice (Veerle van VONK is ook mee
aanwezig) voor max. 8 jongeren tussen
15 en 23 jaar.

PRIJS
Deelname is gratis, lunch inbegrepen

INSCHRIJVEN
Sluit je graag aan, stuur dan een mailtje
naar info@vonkplek.be
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