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HOE WORD JE EEN HABBEKRATSHELD?
Als je deze folder voor het eerst in je handen krijgt en je kent Habbekrats niet dan moet je wel een paar 
dingen weten over ons. Als je je daarin terugvindt dan word je heel snel een Habbekratsheld en kan er 
een mooi verhaal aanvangen.

Bij Habbekrats zit je aan het juiste adres wanneer 
je jong bent en op zoek naar een kleurrijke, warme 
plek, vol vriendschap, leuke dingen, lekker eten, 
mooie dingen...

Habbekrats is helemaal onafhankelijk. De organisatie 
is ontstaan tussen de jongeren en leeft voor en door 
de jongeren. Zonder enig onderscheid. Een kind is een 
kind, een kleine mens.

De leefregels van Habbekrats vind je terug in het 
Kinderrechtenverdrag. Om dat nooit te vergeten staan 
ze reuzengroot op onze muren geschilderd.

Habbekrats is vrij toegankelijk. Je hoeft geen papieren 
in te vullen, geen geld uit te geven, er zijn geen 
drempels. Je komt en je gaat wanneer je wil.

We hebben één grote huisregel. Een woord dat je 
gemakkelijk kan onthouden: RESPECT. Alles wat je 
onder dit woordje verstaat is toegelaten bij Habbekrats. 
Al de rest niet. Simpel.

Habbekrats gaat voor gezond. Roken en alcohol zijn 
nergens toegelaten. De maaltijden zijn evenwichtig, 
het aanbod bevat zeer veel sport en beweging. We 
genieten van de buitenlucht.

Habbekrats staat voor sociaal. Voor aandacht voor de 
samenleving in al haar facetten. We staan open voor 
vele ideeën en laten ons verwonderen door de kleine 
en grote dingen van het leven.

De begeleiders van Habbekrats zijn jong, creatief en 
dynamisch. Ze zijn door de kinderen zelf uitgekozen. Ze 
zijn professioneel en kiezen steeds voor de jongeren. 
Ze willen met je spelen, je dingen aanleren, naar je 
luisteren...

Habbekrats is een veilige plek voor wie kampt met kleine 
en grote zorgen. Er is een speciaal begeleidersteam 
dat instaat voor diegenen die het erg moeilijk hebben. 
Zij luisteren en helpen. Als je het zelf wil.

KORTOM: Habbekrats is werkelijk je 
BESTE VRIEND...
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Het Geheim van de Vos
Men mag de Kleine Prins de allereerste held uit de 
Habbekratsverhalen noemen. Het is een waargebeurd 
verhaal, voor wie het gelooft. Bovendien verklapt het 
meteen ook de reden waarom Habbekrats bestaat.

De Kleine Prins is een ruimtereiziger. Hij is op zoek 
naar een verloren vriend. Zijn zoektocht brengt hem 
naar verschillende planeten, tot hij op de zevende dag 
op de planeet aarde aankomt. Daar ontmoet hij de Vos. 
“Je bent pas vrienden als je uniek bent voor elkaar”, 
zegt de Vos. Daarna verklapt hij de Kleine Prins zijn 
geheim...

Met de keuze van De Kleine Prins gaat Habbekrats weer 
helemaal terug naar zijn roots. Het sprookje wordt 
helemaal gepimpt tot een avontuurlijk verhaal waarin 
alle jongeren, groot en klein zichzelf herkennen. 

Een aanrader voor echte Habbekratsfans en jonge 
filosofen.

XS / S 21 & 22 januari
S / M 28 & 29 januari
L / XL 4 & 5 februari         

Molensloot
Molensloot is de naam van het kasteel waar zich heel 
wat verhalen over Kuifje afspelen. Het kasteel heeft 
een bewogen geschiedenis, want het heeft immers 
nog toebehoord aan de voorvaderen van Kapitein 
Haddock.

De Habbekratshelden zijn vijf dagen te gast op 
Molensloot. Ze trotseren er de toonladders van Bianca, 
lachen zich krom met de strapatsen van Janssen en 
Janssen en bouwen mee aan de raket van Zonnebloem. 
Maar, zoals in elk goed Kuifje verhaal, liggen er ook 
schurken op de loer. 

Maak je klaar voor een vijfdaags verhaal in Kuifje-stijl 
op een echt kasteel! Het is eens wat anders, slapen en 
wonen in een kasteel, een hele week lang. 

Molensloot is een echt Belgisch kamp. Er nemen 
Nederlandstalige en Franstalige jongeren aan deel. Op 
die manier leren we allemaal wat meer over elkaar en 
bouwen we mee aan een warme samenleving. 

Een prachtkamp voor wie verlangt naar een 
ontspannende week in een schitterende omgeving.

Molensloot vindt plaats op Kasteel Grimonster te Ferrieres, 
met dank aan Dhr en Mevr Descamps, met de gewaardeerde 
steun van Bel’J

In de krokusvakantie:
M / L 27 februari tot 3 maart   
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De Helden van ‘t Stad
Het schijnt dat je, om in de stad te overleven, nog 
een grotere held moet zijn dan om te overleven in de 
jungle. Wie helemaal in zijn eentje zijn plan moet 
trekken in de grote stad weet dat. 

De Habbekratshelden proberen uit te vinden wat 
het betekent om een urban-hero te zijn. Ze gaan 
de uitdaging aan om twee dagen te overleven 
in  Antwerpen, en duiken in de voetsporen van 
brandweerlieden,  ambulanciers, politiemensen en 
andere stadshelden. Geen kleine opdracht dus!

Een urban kamp is heel wat anders dan een avontuur in 
de vrije natuur. Maar niet minder spannend. 

Dit kamp is een aanrader voor jongens en meisjes 
die graag hun plan leren trekken, hun sociale skills 
willen pimpen of willen weten hoe de stad er achter de 
schermen uitziet.

Dit kamp vindt plaats in Antwerpen met de steun van 
Habbekrats ForTeens, de Stad Antwerpen en de Provincie 
Antwerpen.

XS / S 11 & 12 maart
S / M 18 & 19 maart
L / XL 25 & 26 maart

De Verloren Jongens 
Heb je de film Peter Pan ooit gezien? Zeker wel. 
Weet je wie de echte helden zijn in dit verhaal? Het 
zijn de ‘Verloren Jongens’. Een grote groep jongens 
waarvan men vindt dat ze niet echt passen in de 
grotemensenwereld. 

Maar de ‘Verloren Jongens’ weten wel beter. Ze aarden 
wonderwel in hun eigen wereld waar ze boomhutten 
bouwen, stamppot eten, het bos verkennen en vooral 
veel lol maken. 

Tijdens de Paasvakantie gaan we vijf dagen lang in het 
spoor van de Verloren Jongens. Los door het bos. En 
weet je wat? Meisjes mogen ook mee!

In de Paasvakantie van 2017 trekken we terug naar 
de natuur. Met een vleugje romantiek brengen we vijf 
dagen door in het spoor van de Verloren Jongens in het 
hart van het woud.
Een ideale kans voor vele jongeren om even een week 
alles los te laten en te genieten van de elementen en 
de weldaad van de natuur.

In de paasvakantie:
XXS / XS / S     3 tot 7 april
S / M / L            10 tot 14 april    
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De Onbekende Soldaat
In het hart van Brussel brandt een eeuwige vlam 
die ons herinnert aan de gruwelen van de oorlog. 
De mensen die dagelijks langs deze vlam passeren 
staan er niet meer bij stil dat zich hier in feite een 
graf bevindt. Namelijk het graf van de Onbekende 
Soldaat. Deze soldaat vocht tijdens de eerste 
wereldoorlog voor onze vrijheid. 

In dit avontuur proberen we te achterhalen wie deze  
onbekende soldaat was en waarom hij hier en vandaag 
nog steeds als held wordt vereerd.

Als we op zoek willen gaan naar helden kunnen we er 
niet omheen om ook eens terug te bladeren naar het 
oorlogsverleden van ons land. Zo belanden we in de 
donkere dagen van de eerste Wereldoorlog en komen 
we op het spoor van de Onbekende Soldaat... 

Een ongewoon avontuur over oorlog en vrede.

XS / S 6 & 7 mei
S / M 13 & 14 mei
L / XL 20 & 21 mei

Heroes!
In de zomervakantie trekt Habbekrats alle registers 
open en is het heroes-time! Tientallen jongens en 
meisjes kunnen dan zeven dagen mee op kamp. 

Met Heroes bladeren we door het ‘Grote Heldenboek’. 
Elke dag krijgen de Habbekratshelden een andere 
opdracht in de spannende wereld der superhelden. 

Na zes dagen staan de Habbekratshelden eindelijk oog 
in oog met hun grootste held... Dat wordt de moeilijkste 
uitdaging.  

Geen enkele uitdaging is te zwaar, geen water te diep, 
geen berg te hoog. 

In de zomervakantie:
XS / S 3 tot 9 juli
S / M 17 tot 23 juli
L / XL 14 tot 20 augustus



UITLEVEN 
 10

Little John
In het najaar belanden we opnieuw in het woud. Deze 
keer komen we terecht in de entourage van Robin 
Hood. Maar het is Little John die ons meeneemt op 
avontuur door het bos. 

Op hun route kruisen de Habbekratshelden het pad van 
schurken en schimmen en veroveren ze uiteindelijk 
een goudschat. Maar dan stelt Little John hen voor een 
dilemma...

Robin Hood is één van de inspirerende figuren uit het 
echte Habbekratsverhaal, dus mocht hij ook niet in ons 
rijtje ontbreken. We treden in zijn voetsporen en vanuit 
het oogpunt van Robin’s vriend, Little John, leren we 
wat echte vriendschap is en wat het betekent om te 
delen met anderen. 

Een waarachtig inspirerend verhaal.

XS / S 23 & 24 september
S / M 30 september & 1 oktober
L / XL 7 & 8 oktober

Leonardo
Hij is een groot wetenschapper, een groot kunstenaar 
en hij woonde in Vinci. Juist, Leonardo! Misschien 
wel dé grootste wetenschapper aller tijden komt de 
Habbekratshelden vervoegen. Maar, niet vrijblijvend. 

Leonardo daagt de Habbekratshelden uit om het beste 
uit hun brein te persen en samen met hem een nooit 
geziene uitvinding te verwezenlijken.

Dit kamp biedt een mix van avontuur, kennis en 
wetenschap en is op maat gemaakt van echte 
bollebozen die heel veel willen leren. 

Prima avontuur om de winter door te komen.

XS / S 17 & 18 november
S / M 25 & 26 november
L / XL 2 & 3 december
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SOMS VERLANG JE ALS JONGERE NAAR RUST.

Een omgeving waar je weer even op verhaal kan komen. Waar iemand 
naar je luistert als je dat wil. Of waar je gewoon even kan chillen, al of 
niet met vrienden. Habbekrats kent dat gevoel en weet, als vriend van 
de kinderen en jongeren, waar men op dat moment nood aan heeft: rust, 
begrip, vriendschap.

Habbekrats zorgt vanaf 2017 voor een mooie oplossing. Kinderen 
en jongeren die nood hebben aan rust, en die dat niet vinden in hun 
omgeving of de gewone Habbekratswerking, kunnen mee met ons naar 
de  Ardennen. Ze kunnen een weekend lang UIT-RUSTEN in Het Kasteel, 
krijgen lekkere maaltijden, vriendelijke, ervaren begeleiders en vooral 
tijd voor zichzelf. 

Ken je iemand die nood heeft aan een weekendje UITRUSTEN of ben je 
er zelf aan toe? Meld dat dan aan een Habbekratsbegeleider of schrijf je 
in via verbinden@habbekrats.be.

UITRUSTEN is helemaal gratis, en alles is inbegrepen.

Je wordt opgehaald op zaterdagochtend, en na een weekendje uitrusten 
word je weer netjes thuis afgezet op zondagavond. Batterijen helemaal 
opgeladen! 

Dit zijn de data waaruit je mag kiezen:
(Alle leeftijden)

18 en 19 februari
22 en 23 april
9 en 10 september
21 en 22 oktober
4 en 5 november

              UIT-RUSTEN krijgt de steun van het Rode Neuzen Fonds
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UIT-WERKEN is een kampenreeks voor jongens en meisjes vanaf 16 jaar die dankzij Habbekrats zin krijgen om een 
beroep aan te leren. We mikken op jongeren met affiniteit voor ondernemen, die in kleine groepen en samen met 
ervaren en professionele begeleiders de kneepjes van het vak leren.

Er wordt vervoer geregeld  vanuit alle Habbekrats-Trefpunten. Volledige maaltijden en overnachting worden voorzien 
in Het Kasteel.

UIT-WERKEN...

•  is gratis, echter, je moet je wel engageren om aan de volledige reeks deel te nemen.
• vindt plaats in ‘Het Kasteel’, ons nieuwste en cosy verblijf in het hart van de Ardennen. 
• krijgt de steun van de Federatie Abbé froidure, de familie Descamps, KBC en P&V

Schrijf je in voor volgende weekends in 2017

(L & XL)
18 en 19 februari
22 en 23 april
9 en 10 september
21 en 22 oktober
4 en 5 november

UIT-WERKEN
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Atelier 1: Bouwen
Gedurende 5 weekends plannen we om in de oude stallen van Het Kasteel 5 vakantiehuisjes te creëren. We starten 
met het tekenen van het plan, kiezen kleuren en materialen, bouwen, werken af en decoreren. Het resultaat is telkens 
het opleveren van een leuk vakantieverblijf voor bijvoorbeeld, een jong gezin of iemand die er eens helemaal uit wil 
zijn, in de schaduw van Het Kasteel.

Jongeren die kiezen voor dit atelier leren plannen tekenen, ontwikkelen materiaalkennis, leren bouwen met hout en 
steen en krijgen de knepen van het vak aangeleerd door een loodgieter en een electricien. Samen met een decorateur 
wordt voor de finishing touch gezorgd.

Atelier 2: Bos & Veld
Jongens en meisjes die voor dit  atelier kiezen krijgen gedurende vijf weekends de kans om zich te vervolmaken 
in de beroepen van tuinaanleg en onderhoud, bosbouw, groenten en fruitteelt en de verzorging der dieren. Hun  
werkterrein is het bos en de tuinen rond het kasteel. Maar ook in de boomgaard, de groententuin en de bijentuin kan 
je hen terugvinden. Hun begeleiders zijn meesters in hun vak.

Atelier 3: Wonen
Jonge mensen die voor het “Wonen” atelier kiezen krijgen een fantastische job in Het Kasteel. Ze runnen 5 kamers, 
zorgen voor schitterende maaltijden en onthalen elke bezoeker in stijl net zoals een Bed & Breakfast. Ze worden 
daarbij begeleid door een ervaren hotelier of kok, en leren de knepen van het horecavak tot in de puntjes.

Je kan voor UIT-WERKEN kiezen uit drie vaste Ateliers
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BEGIN MET KIEZEN

Er zijn drie types kampen: UIT-VLIEGEN, UIT-WERKEN en UIT-
RUSTEN. Ze richten zich alle drie op jongeren maar elk met een 
andere invalshoek.

UIT-VLIEGEN is de naam van een verzameling jongerenavonturen, 
gebaseerd op echte of fantasievolle  verhalen die zich meestal in de 
Ardennen afspelen. Er zijn vijf reeksen weekendkampen die telkens 
drie keer plaatsvinden, voor drie verschillende leeftijdsgroepen. 
Je mag met alle kampen meegaan, als je snel bent... Uit-vliegen 
bevat ook een vakantie-aanbod. Tijdens de krokusvakantie, de 
paasvakantie en in de grote vakantie. Dat zijn kampen van vijf en 
zeven dagen. Je bent dan werkelijk op reis.

UIT-WERKEN is een nieuwe kampenreeks. Ze is geschikt voor 
jongens en meisjes vanaf 16 jaar die beroepskennis willen 
combineren met een aangenaam verblijf in de Ardennen. Er zijn 
vijf weekends. Wie deelneemt, engageert zich voor de hele reeks 
en krijgt een echte stiel aangeleerd. Er is een bouw, woon- en bos 
atelier. Het uit-werken project wordt begeleid door professionele 
beroepskrachten.

UIT-RUSTEN is alweer een nieuw project, gegroeid uit het Rode-
Neuzenverhaal. Het is geschikt voor jongeren tot 25 jaar die er eens 
helemaal tussenuit willen. Rust staat centraal. We zorgen er in een  
minikuur voor dat je je opnieuw goed in je vel voelt.

MAG IK MEE OP KAMP?

De Habbekratskampen zijn er voor alle jongens en meisjes tussen 
8 en 25 jaar die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Elk 
kamp vindt verschillende keren plaats,
aangepast aan de 6 leeftijdsgroepen van onze Habbekratshelden.

XXS (bijna) 8 tot 10 jaar
XS 10 tot 12 jaar
S 12 tot 14 jaar
M 14 tot 16 jaar
L 16 tot 18 jaar
XL 18 tot 25 jaar

HOEVEEL BETAAL IK?

We rekenen 15 euro* per dag voor maaltijden, vervoer, verblijf, 
begeleiding, activiteiten,... Je kunt op vier manieren betalen:

-  Via overschrijving op BE83 7370 4376 3615 - KREDBEBB
-  Cash via je begeleiders in jouw JongerenTrefpunt
-  Cash tijdens het kamp, aan de begeleider in  jouw team.
- Met Groene Kaarten die je verdient voor je inzet.
* 10 euro voor thuiswonende kinderen uit een Habbekratsgemeente.

HOE SCHRIJF IK IN?

Je kunt je altijd en overal inschrijven voor een Habbekratskamp via 
de App of via onze website www.habbekrats.be.
Je krijgt zo snel mogelijk bevestiging via e-mail of telefoon. Je 
kunt je natuurlijk nog steeds inschrijven via de begeleiders in jouw 
JongerenTrefpunt! Denk goed na voor jezelf inschrijft! Wij houden 
een plaatsje voor jou vrij, dus verwachten we ook dat je meegaat.
Inschrijven voor UIT-RUSTEN gebeurt in overleg met een vaste 
Habbekratsbegeleider of doorverwijzer. 

WAT NEEM IK MEE?

Voldoende kleding én schoenen (die vuil mogen worden). 
Zwemgerief, handdoek, toiletzak, warme trui, regenjas, ondergoed, 
kousen, pantoffels, pyjama, knuffel, zaklamp, identiteitskaart, muts, 
handschoenen, Habbekratspas.

Wat je niet mag meenemen is alles wat iet past binnen de afspraken 
van RESPECT en GEZONDHEID. Roken en alcoholgebruik is overal 
en altijd verboden binnen Habbekrats. GSMgebruik gebeurt in 
samenspraak met de begeleider.

WAAR KUN JE OP REKENEN? 

Op een snelcursus heldendom, met veel spel, sport en  avontuur.

HOE GAAN WE OP KAMP? 

Wij beschikken over onze eigen Habbekratsbusjes en al onze 
deelnemers worden opgehaald op 7 verschillende opstapplaatsen, 
waarvan er zeker eentje dicht bij jou in de buurt zal zijn. Op donderdag 
of vrijdag voor het kamp worden jullie nog eens telefonisch op de 
hoogte gebracht voor het exacte uur voor vertrek.

WAAR VERBLIJVEN WE?

Doorgaans verblijven we in Het Avonturenhuis, in de Ardennen, 
4 Bérisménil, 6982 La Roche-en-Ardenne of in Het Kasteel 
“Grimonster” , 4190 Ferrières.

HOE KAN IK HABBEKRATS CONTACTEREN

Heb je verder nog vragen over de kampen, het Avonturenhuis, 
de activiteiten, of over het eender wat, aarzel dan niet om ons te 
contacteren.

-  Uit@habbekrats.be of 09/234.23.49
-  Tijdens het kamp kan je bellen naar een vaste begeleider
-  Bezoek ons in één van onze 11 fantastische huizen.
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Habbekrats streeft naar een warme samenleving en laat de kinderen daarin een hoofdrol 
spelen. Zij zijn de grote voorbeelden, de helden bij wie alles lukt, die geen verschil zien 
wanneer een vriend een andere huidskleur heeft of een  andere taal spreekt. Zij zijn de 
helden van morgen.

Wanneer we hen goed omarmen en opvoeden en ons opstellen als hun grote vriend dan 
kan het lukken. Dan komt er een heel nieuwe generatie helden aan die ons verlost van de 
verzuring, van het grote niets...

Habbekrats is met die taak 25 jaar geleden begonnen en weet dat het lukt. De kinderen van 
toen zijn nu jong volwassenen die zelf het voorbeeld geven. Meer dan 2500 zijn het er al. 
Tja, je moet ergens beginnen. Voor mijn part, bij Habbekrats. Wie volgt?

Chris Van Lysebetten

ELK KIND IS EEN HELD
Het boek van Chris Van Lysebetten 
leert je waarom elk kind de titel 
“HELD” verdient.
Door het te lezen en het te be-
grijpen maak je deel uit van de 
Habbekratsgemeenschap die zich 
inzet voor het welzijn en het geluk 
van elk kind.

Het boek is verkrijgbaar in de betere 
boekhandel of bij Habbekrats. Prijs 29,99 Euro. 

Uitgeverij LannooCampus.
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Habbekrats Jeugddienst met Stekels

Jongerenprojecten voor Kansengroepen
Correspondentieadres: Postbus 1 B - 9000 Gent
Het Ontmoetingshuis, Edward  Anseeleplein 3, B - 9000 Gent
Tel: 09/234.23.49   Fax: 09/233.36.68
info@habbekrats.be - uit@habbekrats.be - www.habbekrats.be

 

Habbekrats is een landelijk georganiseerde Jongerenvereniging, erkend 
door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de betrokken 
provincie- en gemeentebesturen.
Habbekrats is lauriaat van de prijs van de Vlaamse Gemeenschap en de 
Grote Prijs van de Opvoeding. Habbekrats is een officieel Rode Nezuen 
project.

Met de steun van vzw Kindergeluk en Ga Voor Geluk.
Met dank aan Happy Home, Lions, Rotary, Ronde Tafel, Stichting Thérese 
Vlerick, Stichting Liedts-Meesen, Duvel Moortgat, Brouwerij Huyghe, 
Stichting Arnoldus, Het Rode Neuzenfonds, De Koning Boudewijnstichting, 
Henry de Giey, CISCO en de Stichting Jean-François Peterbroeck. 

Uw gift voor dit project wordt met dank aanvaard 
op rekening van De Toverdoos: BE83 7370 4376 3615 - KREDBEBB
(fiscaal aftrekbaar vanaf €40).
Wil u Habbekrats-mecenas worden? Neem dan contact op met de 
maatschappelijke zetel en treedt toe tot het Fonds Habbekrats.

V.U. Chris Van Lysebetten
Edward Anseeleplein 3, B-9000 Gent
Ontwerp: endreece@diggitall.com / Karelcromheecke@gmail.com
Fotografie:  © Eve Lippens, Karel Cromheecke, Maarten Busschaert,
Agethe Danon  
Illustraties: Faze en Kenny@Triangle-Factory.be

©Habbekrats vzw 2017 /01

WWW.HABBEKRATS.BE

Het Avonturenhuis’ is de 
perfecte uitvalsbasis voor 
een verblijf in de Ardennen. 
(50p.) Info over huur 
en beschikbaarheid via 
onthaal@Habbekrats.be

Onder de Hoge Bescherming 
van Hare Majesteit Koningin 
Paola.

Laureaat Grote Prijs van de 
Opvoeding 2013-2014

Een kasteel, dat hadden we nog niet... Maar vanaf 2017 
wordt dat anders. Vanaf dan zet Kasteel Grimonster 
zijn gastvrije deuren open voor de Habbekratskinderen. 
Om te kunnen proeven van Het Kasteel, het park en 
het omringende woud kan je je inschrijven voor de UIT-
WERKEN reeks, kan je komen UIT-RUSTEN of mag je mee 
met ‘Molensloot’, het Kuifje-kamp in de Krokusvakantie.

Het Kasteel – Le Chateau Grimonster, 4190, Ferrières.

HABBEKRATS
LAAT JE VERWONDEREN


