
dehabbekratshelden

Kampfolder 2018 2.indd   1 15/12/17   14:24



ALLEMAAL BUITEN!
Ons voornemen voor 2018: Allemaal buiten!
We menen het, we willen zo veel mogelijk kinderen laten buitenspelen. Avonturen beleven,
de natuur verkennen en als wildebrassen de bossen herontdekken.

‘De Habbekratshelden’ is de naam van alle jongens en 
meisjes, vanaf 8 jaar die niet bij de pakken blijven zitten en 
alle kansen gebruiken om sterker en slimmer in het leven te 
staan.
Habbekrats helpt hen daarbij door een heel jaar gezonde en 
leerrijke avonturen aan te bieden, op alle mooie plaatsen in 
ons land.

Habbekratsheld kan iedereen worden.
Je hoeft niet per sé regelmatig naar Habbekrats te komen.
Als je meent dat een beetje avontuur je goed zou doen 
en je stemt in met de basisregel van RESPECT dan kan je 
deelnemen. Voor een weekend of een hele week.

Blader eens rustig door deze folder, kijk of we iets voor jou 
kunnen betekenen, check even de foto’s op onze Facebook 
‘De Habbekratshelden’ en beslis snel of je wil deelnemen 
want, iedereen wil Held worden.

Jongerenprojecten voor Kansengroepen
Correspondentieadres: Postbus 1 B - 9000 Gent
Bezoekadres: Het Ontmoetingshuis, Edward  Anseeleplein 3,
B - 9000 Gent - Tel: +32 9 234.23.49   
info@habbekrats.be - uit@habbekrats.be - www.habbekrats.be 
www.facebook.com/dehabbekratshelden

V.U. Chris Van Lysebetten
Edward Anseeleplein 3, B-9000 Gent
Ontwerp: Karelcromheecke@gmail.com
Fotografie:  © Getty Images / Unknown artist  
Illustraties: Faze 

DIT MOET JE WETEN…

Elk avontuur heeft een eigen naam en vindt meer dan één 
keer plaats, volgens de leeftijdscategorie.
Wanneer je besluit om deel te nemen, dan kan je inschrijven 
via de website: www.habbekrats.be en doorklikken naar ‘Ik 
wil Meedoen, Inschrijven voor een Kamp’.
Je kan je ook inschrijven in elk Habbekrats-Trefpunt of bij het 
UIT-Team: uit@habbekrats.be.

Een Habbekratsheld wordt goed verwend.
Wie meegaat op avontuur wordt opgepikt met een 
Habbekratsbusje en netjes weer afgezet na afloop van het 
verhaal.
De groep deelnemers wordt opgedeeld in vijf kleinere 
groepjes. Elk van deze groepjes krijgt twee supertoffe 
begeleiders die opgeleid zijn om je, als je beste vriend, te 
helpen bij elke opdracht. Maar ook bij kleine en minder 
kleine problemen.

Een Habbekratsavontuur is een gezonde belevenis. Natuurlijk 
verloopt alles rook- en alcoholvrij. Maar Habbekrats staat 
ook in voor complete en gezonde, evenwichtige maaltijden 
en heel veel beweging, sport en spel. 
Elk avontuur brengt ook geluk dankzij een grote dosis 
warmte en vriendschap.
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Ook voor een perfecte nachtrust wordt gezorgd. 
Meestal verblijven we in het knusse Avonturenhuis in 
de Ardennen, een ruim en verrassend huis, gebouwd 
met duurzame materialen. Warme bedden uit echt 
beukenhout en cosy donsdekens zorgen voor de perfecte 
nachtrust. 

Vervelen kan je je niet in Het Avonturenhuis. De grote tuin 
staat vol met verrassende speeltuigen. Het pronkstuk is 
De Ark, een grote boot waarin zich een zwembad bevindt.
Maar ook in huis zijn er verrassende speelhoeken en 
natuurlijk een kast vol met de nieuwste spelletjes en 
strips.

Het Avonturenhuis - La Maison de Evasion
Bérisménil 4 – 6982 La-Roche-en-Ardenne (Baraque Fraiture)

N 50°11.079 - E 005°40.430

Het Avonturenhuis is de perfecte uitvalbasis voor een 
verblijf in het hart van de Ardennen.

Kindvriendelijke groepen en families kunnen het huren 
(50 plaatsen). Vraag info en beschikbaarheid via 

info@habbekrats.be of bel 09/2342349
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De Weg naar Hamelen
De winter is de ideale sprookjesmaand. Lekker 
wegdromen in een spannend verhaal, weg van de harde 
realiteit. 
In elk sprookje speelt de held de hoofdrol. Die held is niet 
altijd de stoerste. Meestal is het zelfs de antiheld die met 
de pluimen gaat lopen. Daar kunnen we allemaal een lesje 
uit leren….

Hamelen is een mooi stadje, gelegen langs een wispelturig 
riviertje, omgeven door bergen. Met torens en een kasteel.
Op een slechte dag had de heer van Hamelen genoeg van al 
dat vrolijk gedoe in zijn stad.
Al die spelende kinderen, al die kleuren en geuren, die 
lekkere pannenkoeken en wafels. Dat moest maar eens 
gedaan zijn.
Hij riep zijn raadslieden bij elkaar en er werd een oorkonde 
gestemd: ‘Alle kinderen moeten Hamelen verlaten!‘
Om dat klusje te klaren werd er een fluitspeler aangesteld, 
die de kinderen ’s nachts buiten de stad lokte, waarna de 
stadspoorten werden gesloten.
Sedertdien is Hamelen triest en grijs.
De kinderen van Hamelen dwalen nog steeds rond. 
Ze zijn de weg naar Hamelen kwijtgeraakt en wachten op 
hulp. Een klusje voor de Habbekratshelden.

Met ‘De Weg naar Hamelen’ kiest Habbekrats opnieuw 
voor een sprookjeskamp waarin de Habbekratshelden de 
hoofdrol spelen en het opnemen tegen het kwaad.
We leven ons in, in een sprookje van de Gebroeders Grimm, 
om elke jongere ontplooiingskansen te bieden in een 
uniek decor dat we vonden in het stadje Monschau, net in 
Duitsland.

Voor dit kamp heb je een toelating voor verblijf in het buitenland 
nodig.
Verkrijgbaar op de Dienst Bevolking van je stad.

XS / S 20 & 21 januari
S / M 27 & 28 januari
M/ L 3 & 4 februari         

Grenzenloos
In de Krokusvakantie hebben we lekker veel tijd om ons te 
verdiepen in de wereld.
Dit jaar focussen we op de grenzen van België, hoe en 
waarom die er gekomen zijn, welke betekenis ze nu nog 
hebben en wat er te zien is aan de andere kant.
We doen dit samen met jongeren voor wie ‘grenzen’ een heel 
andere betekenis hebben. Jongeren uit conflictgebieden.

Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat de grenzen van ons 
landje werden vastgelegd.
In 1830 werd België geboren, maar er werd nog heel wat over 
en weer gepraat, over wie nu welk stukje land kon en wou 
afgeven aan het nieuwe België.
Dat levert tot vandaag een paar merkwaardige plaatsen op, 
zoals het beroemde Drielandenpunt dat ooit een vierlanden-
punt was. Of wat vind je van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, 
waar de Nederlands-Belgische grens de huizen doormidden 
snijdt.
We zoeken de merkwaardigste plaatsen en maken zelf een 
grenzenloze road-movie, samen met jonge vluchtelingen.
We hopen op die manier te ontdekken waarom er zoveel ruzies 
onstaan over grenzen en hoe een grens niet bestand is tegen 
waarden, dromen en talenten.

Habbekrats bekommert zich sterk om het lot van kinderen 
en jongeren op de vlucht voor oorlogsgeweld. Gedurende al 
die jaren worden deze kinderen opgenomen in het gewone 
Habbekratsheldenaanbod, maar tijdens de Krokusvakantie 
gaan we graag een stapje verder….

Met de gewaardeerde steun van JINT,  BEL’J en de Stichting Koningin 
Paola.

In de krokusvakantie:
M / L 12 tot 16 februari
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R2-D2
De echte R2-D2 is in ons land. Artoo is de bekende robot uit 
het Starwars universum.
Nu deze bijzondere robot zijn magnetische voeten op ons 
grondgebied heeft staan, krijgen de Habbekratshelden 
de kans om zich te verdiepen in de wereld van Robots en 
Computers

De Habbekratshelden zijn helemaal weg van computers en 
robots.
Wanneer ze oog in oog komen te staan met hun held uit 
Starwars, gebeurt er iets ongewoons.
Artoo blijkt een boodschap te hebben meegebracht, enkel 
leesbaar door jonge helden.
Eens deze boodschap is ontcijferd, opent zich een hele 
digitale wereld waarin de jongeren zichzelf overtreffen.

Jongeren zijn enorm begaan met nieuwe technologie.  
Maar niet alle kinderen krijgen de mogelijkheid zich 
hiermee ten volle uit te leven. Dankzij R2-D2 opent zich een 
onwaarschijnlijke wereld vol mogelijkheden voor kinderen om 
al spelend te leren. Al mag het soms ook gewoon fun zijn.  

Met de medewerking van Design Museum Gent

XS / S 10 & 11  maart
S / M 17 & 18 maart
M / L 24 & 25 maart     

RUFIO!
De Paasvakantie staat voor de deur. Twee weken die we 
elk jaar opvullen met een groots avontuur. Het succes van 
‘De Verloren Jongens’ van vorig jaar brengt ons opnieuw 
naar Neverland en 2 x 30 avontuurlijke jongens en meisjes 
krijgen de kans om met ons mee te gaan.

De Verloren Jongens spelen opnieuw de hoofrol in dit 
verhaal.
Na hun avonturen van vorig jaar zijn de Verloren Jongens op 
hun lauweren gaan rusten. Ze beseffen niet dat een nieuw, 
groot gevaar om de hoek loert.
Zou het kunnen dat Kapitein Haak misschien weer in het 
land is? Onmogelijk, die was verslonden door een krokodil. 
Of toch niet…, in ieder geval is het tijd voor de Verloren 
Jongens om weer aan de slag te gaan, hun kamp te 
herbouwen en een leider te kiezen. Iemand als Rufio 
misschien…...

Leven in de natuur zorgt voor een grote dosis gezondheid 
en geluk. Buiten vertoeven en spelen helpt je om grenzen te 
verkennen, vriendschappen aan te gaan en zelfvertrouwen te 
ontwikkelen. Kortom, iedereen moet buiten!
Dit vijfdaags kamp biedt een originele en intensieve manier 
om vaardigheden te ontwikkelen voor kinderen en jongeren 
die daar nood aan hebben. 
Ook niet vergeten: de helft van de Verloren Jongens zijn 
meisjes!

In de  paasvakantie:
XS / S

 

2 - 6  april
M / L       9 - 13 april
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18 Karaat
Elk Habbekratsjaar duiken we met z’n allen de 
geschiedenis in en gaan we op zoek naar de grote en 
kleine geheimen van ons land.
Wist je bijvoorbeeld dat er ooit in het zuiden van ons land 
een grote goudkoorts uitbrak. Overal werd koortsachtig 
naar goud gezocht. Soms met succes. Na de gouden tijd 
bleef het terrein verlaten achter...…

Steeds op zoek naar avontuur vinden de Habbekratshelden 
op een dag een oude kaart waarop een goudmijn staat 
aangeduid. 
De locatie bevindt zich niet zo ver van Het Avonturenhuis. 
De helden besluiten deze kans niet te laten liggen en 
trekken erop uit, om te kijken wat er waar is van dit 
vergeten goudzoekersverhaal. Er zijn natuurlijk kapers op 
de kust want, iedereen heeft goudkoorts. Dus, dat wordt 
oppassen.

De oude goudkaart van de Ardennen bestaat echt. 
Ze dompelt een hondertal jongeren in de verborgen 
geschiedenis van ons land en geeft hen een kans om echt 
de held te zijn.

Met dank aan Gravin Cornet d’Elsius.

XS / S 12 & 13 mei
S / M 19 & 20 mei
M / L 26 & 27 mei        

Into the Wild
Toegegeven, ‘Into the Wild’ is niet de meest originele titel, 
maar het is wel de slogan die best opgaat voor deze nieuwe 
zomerkampreeks.
Elk jaar slaagt Habbekrats erin om zevendaagse kampen 
in elkaar te knutselen waarin de jongeren worden 
geconfronteerd met de grootsheid van de natuur.
De ideale omgeving om de grenzen van je kennis en kunde af 
te tasten en te verleggen.

Wat gebeurt er wanneer een troep kinderen of jongeren 
alleen in de natuur belanden en zich moeten redden met 
de meest eenvoudige hulpmiddelen? Dan leggen ze al hun 
mogelijkheden samen, vinden steun bij ervaren begeleiders 
en slaan zich een weg door de wildernis. Voorlopig klinkt dat 
eenvoudig maar, dat is buiten de wil van de natuur gerekend.
Kampen bouwen, rotsen bedwingen, het wilde water trotseren 
en terloops ook de vriendschap in stand houden. Dat is immers 
je beste redmiddel!

Het jaarthema van de Habbekratshelden is ‘Allemaal Buiten!’ 
Nog meer dan in de andere avonturen staat ons jaarthema 
centraal in deze zevendaagse kampen.
Into the Wild klinkt stoerder dan het is. We houden immers, 
zoals steeds, een ploeg gekwalificeerde begeleiders achter de 
hand die alles netjes in goede banen leiden en niets aan het 
toeval overlaten. Deze kampenreeks is bijzonder geschikt voor 
jongens en meisjes die zich willen uitleven in een onbekende 
omgeving, in moeilijke omstandigheden.

In de zomervakantie:
XS / S 2 tot 8 juli
S / M 16 tot 22 juli
M / L 13 tot 19 augustus 
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Klaar voor de Wolf?
Dit thema is een nieuwkomer in het Habbekratsaanbod.
We gaan echt op zoek naar de dieren in hun eigen 
habitat. Een beetje zoals je dat kan zien in een straffe 
documentaire. Dankzij de hulp van ervaren natuurvorsers 
leren we de fauna en flora van ons land van heel nabij 
kennen in een uniek ervaringskamp.

Het schijnt dat er af en toe een wolf wordt gesignaleerd in 
de lage landen. Sommige kenners menen over bewijzen te 
beschikken dat de wolf stilaan terugkeert.
Maar de Habbekratshelden doen hun naam alle eer aan, 
door zelf op zoek te gaan naar de wonderbaarlijkste dieren 
van ons land. We gaan twee dagen en een stuk van de nacht 
op stap in de meest unieke natuurgebieden van ons land, om 
te spotten wie er daar behalve de mens nog allemaal rond-
loopt. Heel misschien, staan we oog in oog met de wolf….

Natuureducatie ten voeten uit door de kinderen en jongeren 
mee te nemen naar de habitats van de grote dieren van ons 
land. Ervaren natuurgidsen zorgen voor een schitterende 
confrontatie van de jongeren met het dierenleven en sporen 
de helden aan om zich meer en beter in te zetten voor 
natuurbehoud..

XS / S 22 & 23 september
S / M 29 & 30 september 
M / L 6 & 7 oktober         

De Wens van George Ellison
Honderd jaar geleden eindigde de eerste Wereldoorlog. 
Precies op 11 november om 11u zwegen de kanonnen 
en geweren na een oorlog die aan meer dan 20 miljoen 
mensen het leven had gekost. George Edwin Ellison was 
de laatste Britse soldaat die sneuvelde. Hij stierf op 11 
november om 9u30. Anderhalf uur later was de oorlog 
gedaan.

Wanneer de Habbekratshelden een geheimzinnige brief 
in handen krijgen, die honderd jaar geleden werd gepost, 
begint er voor hen een groots en onverwacht avontuur.
De brief was geschreven door een zekere George Ellison. 
De inhoud van de brief sleept de kinderen en jongeren mee 
door de goede en kwade dagen van een dappere soldaat, 
tijdens de laatste dagen van de eerste wereldoorlog.

Habbekrats heeft gedurende al die jaren de nagedachtenis 
aan de helden van alle oorlogen geëerd, door avonturen 
te organiseren rond de thema’s oorlog en vrede, hoop en 
wanhoop, licht en donker. Met dit kamp sluit Habbekrats een 
reeks van vier kampen af die werden gecreëerd naar aanleid-
ing van 100 jaar WO I.

XS / S 17 & 18 november
S / M 24 & 25 november 
M / L 1 & 2 december
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HET AVONTURENEILAND

De naam zegt het zelf. Tijdens deze kampreeks gaan we uit werken, of uitwerken als je wil.
Meisjes en jongens vanaf zestien jaar die graag de kneepjes van het vak leren, kunnen zich engageren voor een reeks van 
vijf tweedaagse weekendkampen.
Tijdens deze weekends vormen we drie werkgroepen:  de bouwploeg, de tuinploeg en de huisploeg. 
Elk van deze groepjes krijgt een aantal vaste begeleiders en een paar specialisten, die samen met hen een afgebakende 
opdracht tot een goed einde brengen.

Het centrale thema is ‘Het Avontureneiland’. Een nieuw speeleiland in de tuin van Het Avonturenhuis, waar we met
duurzame materialen uitdagende speeltuigen en verrassende uitdagingen construeren.

GEZOCHT: 24 meisjes en jongens vanaf 16 jaar, die samen met ons de handen uit de mouwen willen steken om een uitdagend 
Avontureneiland te bouwen, waarop honderden kinderen een fantastisch verhaal kunnen beleven.

Ken je zo’n jongens of meisjes of durf je zelf de uitdaging aan. Stel je dan nu kandidaat voor dit nieuwe Habbekratsproject door 
je in te schrijven bij je vaste begeleider of via uit@habbekrats.be. 
LET OP: Je moet je wel voor 5 weekends kunnen vrijmaken, want je neemt deel aan een echt professioneel leertraject.

MEER INFO: Neem contact op met Habbekrats en krijg een antwoord op al je vragen, en/of bestel een mooi geïllustreerde 
folder van dit project via uit@habbekrats.be.

Dit zijn de data:
(Voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar)

24 en 25 februari
28 en 29 april
23 en 24 juni
8 en 9 september
3 en 4 november

In samenwerking met NESTER, LES DENDRONAUTES, JOOST en SAMUEL.

Een nieuw UIT-WERKEN project

SOMS VERLANG JE ALS JONGERE ENKEL NAAR RUST...
Kinderen en jongeren die nood hebben aan rust of iemand die naar hen luistert, en die dat niet vinden in hun omgeving, kunnen 
mee met ons naar de Ardennen. Ze sluiten aan bij het project Het Avontureneiland maar krijgen vooral vrij voor zichzelf en de 
aandacht van een individueel begeleider.
Inschrijven van deze deelnemers gebeurt rechtstreeks met een Habbekratsbegeleider.
Meer via verbinden@habbekrats.be 

Met de steun van het Rode Neuzenfonds - Habbekrats maakt deel uit van het OVERKOP-netwerk - https://overkop.be/
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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- en tuin 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 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,... (de UIT-WERKEN en de UIT-RUSTEN kampen 
zijn gratis, er wordt wel een waarborg van 10 € gevraagd)
Je moet VOORAF BETALEN. Dat kan op vier manieren.
-  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 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 Trefpunt! 
Denk goed na voor je jezelf inschrijft! Wij houden een plaatsje voor jou 
vrij, dus verwachten we ook dat je meegaat. Wanneer je om ongegronde 
redenen afzegt binnen de 10 werkdagen voor een kamp betaal je 50% 
van het inschrijvingsgeld. Binnen de 5 dagen is dat 100%. Alle kosten, 
zijn dan immers al gemaakt.
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 niet past binnen de afspraken van 
RESPECT en GEZONDHEID. Roken en alcoholgebruik is overal en altijd 
verboden binnen Habbekrats. GSM-gebruik gebeurt in samenspraak 
met de begeleider.

WAAR KUN JE OP REKENEN? 

Op veel vriendschap en een snelcursus heldendom, met veel spel, sport 
en  avontuur. Top begeleiding, gezonde voeding, een knus verblijf en 
originele activiteiten.

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 van vertrek.

WAAR VERBLIJVEN WE?

Doorgaans verblijven we in Het Avonturenhuis, in de Ardennen, 
4 Bérisménil, 6982 La Roche-en-Ardenne.
 

HOE KAN IK HABBEKRATS CONTACTEREN?

Heb je verder nog vragen over de kampen, het Avonturenhuis, de activi-
teiten, 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, Sterk Jeugdwelzijnswerk
©Habbekrats vzw 2018 /01

Een echt warme samenleving bestaat, als jij dat wil!
Met deze boodschap startte Habbekrats 26 jaar geleden haar missie.

Op korte tijd groeide Habbekrats uit tot een professionele en toonaangevende 
jeugddienst, die de Universele Rechten van het Kind als maatstaf neemt.

Gebaseerd op een vriendschapsverdrag tussen private en publieke partners, 
creëerde Habbekrats een warme gemeenschap waarin kinderen en jongeren van 
noord tot zuid zich welkom en gewaardeerd voelen, en zich op hun eigen tempo 

kunnen ontplooien.

Habbekrats kreeg voor haar verdienste de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap,
de Grote Prijs van de Opvoeding en de Hoge Bescherming van H.M. Koningin Paola.

Kampfolder 2018 2.indd   16 15/12/17   14:24


