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Een echt warme samenleving bestaat, als jij dat wil!
Met deze boodschap startte Habbekrats bijna 28 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 zich van noord tot zuid welkom en gewaardeerd
voelen en zich op eigen tempo kunnen ontplooien.
Vandaag telt Habbekrats dertien warme huizen, ‘Jongeren-Trefpunten’ genaamd die vrij
toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Elk huis heeft een dynamisch en
origineel aanbod met heel veel ontmoetingskansen en verwonder-momenten. Maar Habbekrats
fungeert ook als hub tussen jeugdwerk, welzijnswerk en iedereen die positief met jongeren
bezig is. Op die manier draagt Habbekrats ook effectief bij aan het psychologisch en emotioneel
welbevinden van haar doelgroep.
Habbekrats werd voor haar verdienste al meermaals gelauwerd door overheden en partners
maar de mooiste bekroning kreeg Habbekrats van de kinderen zelf die ons in november 2018 de
Belgische Kinderrechtenprijs toekenden.
Bent of kent u iemand die wil bijdragen aan de warme werking van Habbekrats, dan zien wij een fiscaal aftrekbare gift graag tegemoet op DE
TOVERDOOS: Rek. Nr. BE41 3900 3040 5010

ONDER DE HOGE BESCHERMING VAN H.M. KONINGIN PAOLA
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HET AVONTURENHUIS
Het warmste huis van Habbekrats is Het Avonturenhuis. Het bevindt zich middenin
een groot natuurpark. Dat is een plaats waar de mens, hand in hand met de natuur,
werkt aan de beste leefomgeving. Het park is heel uitgestrekt. Het bevindt zich
tussen Houffalize en La Roche-en-Ardenne in het hart van de provincie Luxemburg.
Het Avonturenhuis staat klaar om tientallen kinderen en jongeren te onthalen, in de
cosy leefkamer, de knusse slaapzalen of bij het open haardvuur.
Nog meer kinderen vinden een plaatsje in de Avonturentuin, compleet met
touwenparcours, zwembad en een prachtige kampvuurplaats.
HET AVONTURENHUIS
Is een perfecte ecologische uitvalsbasis voor kindvriendelijke
verenigingen en families die van de natuur willen genieten. (40 plaatsen).
Vraag meer info via info@habbekrats.be of bel naar 09.234.234.9
voor info en voorwaarden.
Het Avonturenhuis – La Maison d’Evasion
Bérisménil 4 te 6982 La Roche-en-Ardenne.
N 50°1 1.089 – E 005°40.430
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Wildebrassen, bosbengels, woelwaters, uitvliegers, robbedoesen…
allemaal Habbekratsers die hun weg vinden naar De Habbekratshelden,
het avontuurlijkste project van Habbekrats.
‘De Habbekratshelden’ is niet zomaar een project, het is een aaneenschakeling van
zeldzaam originele avonturen voor kinderen van 8 tot 18 jaar die er graag op uit
trekken.
Iedereen kan Habbekratsheld worden.
Je kiest een avontuur uit, schrijft je in, wordt netjes opgepikt en naderhand weer
netjes afgezet. Maar wel… helemaal veranderd.
Trots, kop omhoog, stralende ogen, warm hart, want je bent zonet ondergedompeld
in een verhaal van De Habbekratshelden.
Elk avontuur wordt met veel zorg in elkaar geknutseld.
Je komt terrecht in een mooi verhaal, waarschijnlijk echt gebeurd. Er is een
supervriendelijk begeleidersteam, er is een warm, gezellig huis, lekkere maaltijden en
een rits aan avontuurlijke, leerrijke activiteiten.
Maar, we moeten daar eerlijk in zijn, er zijn zeer veel kinderen die Habbekratsheld
willen worden, dus de plaatsjes zijn beperkt. En het enige systeem is: snel zijn!
In dit boekje en op de website vind je alle avonturen van de Habbekratshelden op
een rijtje. Vanaf 2 MAANDEN vooraf kan je je inschrijven.
Bij een vaste Habbekratsbegeleider, op de website zelf of via uit@habbekrats.be.
Snuffel eens in dit mooie, nieuwe programmaboekje en droom alvast van het
avontuur dat je te wachten staat.
Wij dromen er ook al van jou te mogen ontmoeten!
Tot heel snel!
Het UIT-Team.
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VOSSENSTREKEN
VAN DEN VOS REYNAERDE

Het is Hofdag aan het kasteel van koning Nobel.
Alle dieren zijn uitgenodigd, behalve de Vos, Reynaert want, die heeft te veel mispeuterd.
Omdat alle dieren klagen stuurt Koning Nobel zijn dapperste dieren, de beer, de kater en de das om Reynaert te dagvaarden.
Maar, sluw als hij is, laat de vos zich natuurlijk niet vangen en draait hij de Koning om zijn vinger om hem te vertellen over de
fabelachtige Vossenschat die nooit werd gevonden…
Tot er, op een mooie dag, een schattenkaart in de handen van de Habbekratshelden belandt.
Het Verhaal van Den Vos Reynaerde is een zeer oud heldendicht, geschreven in de dertiende eeuw. Het speelt zich af in
het Soete Land van Waes, het huidige Waasland.
We nemen gedurende drie weekends telkens dertig kinderen mee langs en over de grens van Nederland en dompelen
hen onder in een fantastisch en kleurrijk verhaal, op zoek naar een schat.
Het is winter, dus, kinderen die de kou een beetje kunnen trotseren, geloven in sprookjes en fantasieverhalen of gewoon
willen genieten van een weekend vol vriendschap en avontuur kunnen mee met dit nieuwe Habbekratsverhaal.

Dit zijn de data:
26 en 27 januari
02 en 03 februari
09 en 10 februari

XXS-XS
XS-S
M-L

LET OP!
Voor dit kamp heb je een toelating voor verblijf in het buitenland (Nederland) nodig.
Deze toelating is verkrijgbaar op de dienst bevolking van je stad.
Je Habbekratsbegeleider kan je hierbij helpen.
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DE MAASROUTE

AVONTUUR AAN DE STROOM
In het hart van de Franse Ardennen welt het water op uit de bodem, in kristalheldere bronnen die hun weg zoeken door de
rotsige bodem, stroomafwaarts richting België.
Wanneer de stroom de rotsen van de Ardennen doorklieft ontstaan er fantastische klimmassieven langs Dinant en Namen om
tenslotte in Luik een massieve stroom te vormen die, aangemoedigd door het water van de Ourthe en de Vesder, Nederland
binnenstroomt, dit is de Maas. De stroom die ons verbindt met Nederland en Frankrijk. Zij vormde de natuurlijke grens tussen
trotse rijken en voert fantastische verhalen van mensen, dingen en gebeurtenissen met zich mee…
De krokusvakantie reserveren we voor anderstalige Habbekratsers en kinderen die voor het eerst te gast zijn in ons land.
‘De Maasroute’ is een avontuurlijke, vijfdaagse tocht langs de mooiste bochten en oevers van de stroom. Een prachtig
decor voor wie ons land wil verkennen en een betoverende verrassing voor wie alles al eens gezien meent te hebben…

Dit zijn de data:
KROKUSVAKANTIE
Van maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart
Medium & Large
Organisaties die met nieuwkomers en NBMV werken nemen best contact op met Habbekrats om hun plaatsje tijdig te
reserveren.
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HIRO

EEN JAPANS VREDESKAMP
Na de vernietigende jaren van de Tweede Wereldoorlog was Japan het meest gekwetste land ter wereld. Het was en is tot
nu toe het enige land waar de kernbom, het gevaarlijkste wapen ter wereld, tot ontploffing is gebracht en tot tweemaal toe
een blijvend litteken heeft geslagen. Sedertdien wacht de vlag in het Peace Park in Hiroshima halfstok op het moment dat alle
kernwapens uit de wereld verdwenen zullen zijn.
Kunnen de Habbekratshelden bijdragen aan de wereldvrede?
Misschien. We komen het te weten in dit kleurrijke kamp dat zich, gehuld in een Japans kleedje, afspeelt in Limburg.
Hīrō betekent ‘Held’ in het Japans.
De Habbekratshelden krijgen een bijzondere, anonieme brief die hen in een Japans avontuur onderdompelt waarin de
Japanse cultuur, gebruiken maar ook de bijzondere gevechtssporten centraal staan.
Hīrō speelt zich af tussen de bloeiende kerselaars die het gedroomde decor vormen voor dit Oosters vredeskamp.

Dit zijn de data:
16 en 17 maart		
23 en 24 maart
30 en 31 maart		

XXS-XS
XS-S
M-L

Voor dit kamp logeren we in KLOKHUIS, het nieuwste Habbekrats Jongeren-Trefpunt.
Trudobron 20, 3800 Sint-Truiden.
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NIGHT AT THE MUSEUM

IN HET VOETSPOOR VAN INDIANA JONES
Wie kent niet de Mona Lisa, de Venus van Milo, de Zonnebloemen van Vincent van Gogh of het dodenmasker van Toetanchamon?
Het zijn de meest bekende meesterwerken uit onze geschiedenis. Meesterwerken zijn werken van uitzonderlijk hoge kwaliteit
en iedereen wil ze in zijn bezit krijgen. Op een eerlijke, maar dikwijls ook op een heel oneerlijke manier. Maar, dat is buiten
de Habbekratshelden gerekend. In het voetspoor van hun grote held Indiana Jones zorgen ze ervoor dat alle meesterwerken
terechtkomen waar ze thuishoren. Zelfs als ze daarvoor een nachtje in het museum moeten vertoeven, oog in oog staan met
schurken, slangen en spinnen moeten trotseren of afdalen in duistere, geheime gangen.
Je hoeft geen kunstliefhebber te zijn om deel te nemen aan dit kamp want, deze vijf dagen in de Paasvakantie zitten
van het eerste tot het laatste moment volgestouwd met avontuur. Wie daar niet voor terugschrikt mag mee langs
onwaarschijnlijk mooie, avontuurlijke plaatsen in ons land. Dat je daarbij als jongere oog in oog komt te staan met echte
meesterwerken is mooi meegenomen!

Dit zijn de data:
PAASVAKANTIE
08 tot 12 april		
15 tot 19 april		

XXS-XS-S
S-M-L

Dit kamp omvat een unieke overnachting in het Museum.
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DE ZAAK ZIMMER
EEN TIJDREIS

Toen Louis Zimmer in 1935 de laatste hand legde aan zijn wonderklok deed hij een opzienbarende ontdekking.
Terwijl de tijd van de traagste tijdwijzer ter wereld onzichtbaar verder streek, dacht de Lierse horlogemaker diep na over de
gevolgen van zijn ontdekking.
Zou dit de wereld wel ten goede komen. Men wist immers nooit, het waren turbulente tijden…
Zimmer besloot zijn ontdekking uit te schrijven en in een verzegelde koker te verbergen in zijn meesterwerk.
In 1970 zou de astronoom het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen. Een klein sleuteltje was de enige aanwijzing die overbleef
om Zimmer’s geheim op te sporen. Maar, niemand sloeg er acht op.
Toen kwamen de Habbekratshelden aan in Lier…
Zimmer werd geboren in 1888 en leefde in Lier als zoon van een horlogemaker. Louis was een getalenteerd uurwerkmaker
en amateur-astronoom. Hij was de maker van drie bekende uurwerken die zich in Lier bevinden: de Jubelklok, de
Astronomische Studio in de Zimmertoren en de Wonderklok.
In dit nieuwe Habbekratsverhaal, de Zaak Zimmer, richten we ons op meisjes en jongens die geïnteresseerd zijn in
wetenschap en techniek en tegelijkertijd een knap stukje van ons verleden willen meepikken. De Zaak Zimmer wordt
immers een tijdreis…

Dit zijn de data:
11 en 12 mei		
18 en 19 mei		
25 en 26 mei		

XXS-XS
XS-S
M-L

Wist je trouwens dat die ‘traagste werkende mechanische wijzer’ echt bestaat?
Hij maakt één omwenteling per 25.800 jaar als aanduiding van de precessie van de aarde.
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JUNGLE FEVER

SUPERKAMP MET EEN BOODSCHAP
Een kamp is heel leuk, een superkamp is… superleuk!
‘JUNGLEFEVER’ wordt er zo eentje. Zeven dagen ondergedompeld worden in de wereld van de Habbekratshelden is geen
klein vooruitzicht! We trekken de avontuurlijkste plekjes van onze Ardennen in, bedwingen rotsen en rivieren en genieten van
warme verhalen bij het kampvuur.
Wie niet zo heel erg avontuurlijk is aangelegd, hoeft zich geen zorgen te maken. Er is altijd en overal tijd en ruimte voor
vriendschap, ontspanning en zorgeloos nietsdoen…
Jungle Fever sluit aan bij de zeer geslaagde kampenreeks, ‘Into the Wild’ van vorig jaar. Misschien omdat dit avontuur
zo vanzelfsprekend was, echt en oprecht. Dus: Tweede kans voor meisjes en jongens die uit het goede hout gesneden zijn
om zeven dagen op kamp te gaan in een goed begeleide groep, vol met avontuurlijk aangelegde jongeren.
Maar dit kamp is meer dan een avontuur: Het is een oproep aan alle kinderen om zich meer en beter in te zetten voor
het klimaat en de weinige stukken natuur die ons nog resten in ons landje.

Dit zijn de data:
ZOMERVAKANTIE
01 tot 07 juli			
15 tot 21 juli			
12 tot 18 augustus		
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XXS-XS
XS-S
M-L
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MARINA!

UNA STORIA D’AMORE
We bevinden ons in een oud mijnwerkersstadje in de Borinage en maken er kennis met het harde werk in de koolmijnen.
Giorgio is amper 15 jaar wanneer hij met zijn ouders aankomt in het dorp. Hij droomde van een heerlijke toekomst in België,
maar moet inzien dat hij in een arme arbeidersbuurt opgroeit.
Voor Marina is dat anders. Zij is een vrolijk, hard studerend meisje. Maar in haar vrije tijd steelt ze de harten van de jongens,
wanneer ze optreedt in de plaatselijke balzaal.
Wanneer Giorgio’s hart op hol slaat, moet hij inzien dat Marina’s ouders op hem en zijn familie neerkijken...
‘Marina’ zou een waargebeurd verhaal kunnen zijn. Het leert ons over de jaren vijftig die niet voor iedereen zo vrolijk
waren. We leren ook over de kloof tussen arm en rijk, maar ook over de Italiaanse geestdrift, waarmee jonge gastarbeiders
zich in die tijd een weg baanden door onze maatschappij.
Habbekrats haalt deze thema’s op een speelse en muzikale manier aan in dit romantische heldenverhaal.

Dit zijn de data:
21 en 22 september		
28 en 29 september		
05 en 06 oktober		

XXS-XS
XS-S
M-L

Dit kamp biedt een unieke kijk op de Borinage
Dankzij de steun van Le Grand-Hornu
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COLD CASE

HERCULE POIROT IS BACK
Wie herinnert zich Hercule Poirot nog? De deftige detective die ons, jaren geleden, hielp bij het oplossen van het pH Mysterie
in Engeland.
Hercule is de Habbekratshelden niet vergeten. Hij wil hun hulp inroepen bij het oplossen van een zogenaamde ‘cold case’. Een
moordzaak die nooit werd opgelost… Maar, inmiddels zijn we bijna 100 jaar verder en staan de Habbekratshelden met de
nieuwste technieken klaar om hun goede, oude vriend te helpen bij zijn onderzoek.
Natuurlijk is niet iedereen gelukkig met de komst van de Habbekratshelden en kijken we beter goed uit onze doppen…
‘Cold Case’ is een heel bijzonder kamp. De verschillende Habbekratswerkingen nemen het tegen elkaar op om Hercule’s
moordzaak op te lossen.
Een jaar lang kunnen kinderen en jongeren bij Habbekrats uitblinken om ten slotte te worden uitgekozen als deelnemer
voor dit extraordinaire avontuur.
Helden kunnen zich nu al beginnen onderscheiden...

Dit zijn de data:
HERFSTVAKANTIE
28 oktober tot 1 november
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Van 8 tot 18 jaar.
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HET DUIVELSTEKEN

OVER MAGIE, GELOOF EN BIJGELOOF
Op een donkere ochtend ontmoeten de Habbekratshelden een waarzegster. Zij waarschuwt hen voor een naderend onheil
wanneer zij een Duivelsteken blijkt te ontwaren in haar kristallen bol. De helden laten zich echter niet afschrikken. Ze gaan het
gevaar tegemoet maar komen in een heel netelige situatie terecht.
Wordt dit echt hun allerlaatste heldenverhaal?
Dit laatste en donkerste Habbekratsavontuur van het jaar bulkt van magie, geloof en bijgeloof.
Op zich moeilijke thema’s die op de juiste locaties volledig tot hun recht komen. Het Habbekratsteam speurde in haar
eigen bibliotheek naar verhalen, legendes en mysteries om dit heldenkamp te stofferen.
Het resultaat is een duistere mix van realiteit en superstitie die de jongeren inzicht verschaft in de kracht van geloof en
bijgeloof.

Dit zijn de data:
23 en 24 november			
30 november en 01 december		
07 en 08 december			

XXS-XS
XS-S
M-L
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ALLEMAAL DE BOOM IN!
Alsof het niet genoeg is dat Habbekrats iedereen buiten wil,
worden we nu ook allemaal de boom ingejaagd!
Of toch niet?
ALLEMAAL DE BOOM IN, is de naam van een nieuwe
reeks in het UIT-WERKEN aanbod van Habbekrats.
UIT-WERKEN gaat inderdaad over werken. Meisjes en
jongens die snel op eigen benen willen staan, nieuwe
technieken willen aanleren, een goede beroepskeuze
willen maken of gewoon graag mee klussen en knutselen,
vinden hun weg naar dit project.
ALLEMAAL DE BOOM IN is een project voor 24 jongeren
vanaf 16 jaar die zich vijf weekends per jaar engageren
voor een bouwproject.
Ons bouwterrein is de Avonturentuin bij het Avonturenhuis
in de Ardennen.
De bomen, die 25 jaar geleden geplant zijn, zijn inmiddels
goed opgeschoten en klaar om een touwenconstructie
te dragen. Een aantal zijn zelfs geschikt voor een leuke
boomhut.
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Dat is meteen onze opdracht voor dit jaar: De bomen snoeien
en opknappen, ze elk hun naam geven, een creatief
touwenparcours bouwen, de hele tuin rond en ten slotte…
een boomhut bouwen.

WE ZOEKEN:
Houtbewerkers, natuurliefhebbers, tuinbouwers,
ontwerpers, decorateurs maar ook een fantastische
kookploeg die vijf weekends lang paraat staan. Je bent
minimaal 16 jaar, maximum 25 jaar.
WANNEER KAN JE DE BOOM IN?
5 weekends:
23 en 24 februari 2019
27 en 28 april
22 en 23 juni
07 en 08 september
09 en 10 november
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ALLEMAAL BUITEN!
Maar… hoe begin je eraan?

Je bent al goed bezig. Je hebt de Allemaal Buiten! folder
opengeslagen, dus je bent geboeid door ons aanbod.
Het is ook niet niks, wat Habbekrats je hier presenteert.
We hebben maar liefst 86 knappe kampdagen in elkaar geknutseld en bieden daarmee aan een paar honderd kinderen en
jongeren, de kans om de tijd van hun leven te beleven. Buiten,
op zoek naar avontuur, warmte en vriendschap.

STAP 1: Kies je kamp
Kies je kamp uit. Elke reeks heeft een apart thema. Kijk even
of dat onderwerp je goed ligt. Elk avontuur speelt zich af in
de weekends of in de schoolvakanties. Check ook je leeftijd.
Om het leeftijdsverschil tussen de kinderen en jongeren niet te
groot te maken, werken we in verschillende categorieën:
XXS
XS
S
M
L
XL

8 tot 10 jaar
10 tot 12 jaar
12 tot 14 jaar
14 tot 16 jaar
16 tot 18 jaar
18 tot 25 jaar

Habbekrats is er voor ieder kind en elke jongere van 8.
Toch kan het zijn dat niet alle activiteiten uit dit programmaboekje voor iedereen geschikt
zijn. Bij twijfel informeer je je best vooraf via UIT@HABBEKRATS.BE.
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STAP 2: Schrijf je in
Je kan je altijd en overal inschrijven voor elk kamp via
www.habbekrats.be, klik op ‘inschrijven voor een kamp’.
Let op: inschrijven kan twee maanden voorafgaand aan elk
kamp maar… dan gaat het vlug.. Zodra je ingeschreven bent,
krijg je een voorlopige bevestiging, daarna wordt die defintief.

STAP 3: Betaal je kamp
Vergelijk maar, de Habbekratskampen bieden de meeste waar
voor het minste geld.
Je krijgt voor je geld: alle activiteiten, verblijf in een warm en
comfortabel huis, volwaardige maaltijden en drank, vervoer
vanaf elk Habbekrats-Trefpunt, een professionele, vriendelijke
begeleidersploeg en zeer veel leuke en chille verwenmomenten.
- De prijs bedraagt € 15 per dag, alles inbegrepen. Wanneer je
over een Habbekratspas beschikt en nog thuis woont, kost het
€ 10 per dag.
Wie dus regelmatig naar een Habbekrats-Trefpunt komt betaalt
€ 20 per weekend.
- Je moet vooraf betalen via BE83 7370 4576 3615 met
vermelding van je naam en de naam + datum van het kamp.
- Je mag ook betalen met Groene Kaarten. Dat zijn
beloningskaarten die je kan verdienen op kamp of in je Trefpunt.
Iedere kaart is één euro waard.

- Wie thuis niet over de mogelijkheid beschikt om een
Habbekratskamp te betalen mag beroep doen op
De Toverdoos. Vraag hierover raad aan een vaste
Habbekratsbegeleider.

STAP 4: Nog even checken
Alles is nu in orde. Je wordt opgebeld in de week
voorafgaand aan het kamp om nog even te checken of alles
in orde is. Indien je niet zou meekunnen door omstandigheden
waar je zelf niet kan aan doen, dan wordt je
deelnemersgeld overgezet naar een volgend kamp. Let op.
Wanneer je niet op de afspraak bent krijg je geen geld terug.

STAP 5: Je staat startklaar
Een minibus van Habbekrats komt je ophalen op de
afgesproken plaats en zet je daar ook weer af op het einde
van het avontuur.
Je brengt een rugzak of koffer mee met daarin alle kledij
die je nodig hebt. Ook zwemgerief, een regenjas, kousen
en stevige schoenen mogen niet ontbreken in je bagage.
Verder heb je je identiteitskaart en je Habbekratspas nodig,
was- en slaapgerief, een knuffel, een zaklamp, een leuk
boek… Dure zaken laat je echter beter thuis.
WAT HELEMAAL NIET MAG ZIJN ALLE ZAKEN DIE DE
GEZONDHEID EN HET RESPECT VAN DE GROEP SCHADEN.

27

Een nationale jury van kinderen en jongeren tussen 10 en 17 jaar
reikte op 17 november 2018 de Belgische Kinderrechtenprijs uit
aan de vzw Habbekrats.
Habbekrats is een jeugdwerking met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren
die minder kansen krijgen doordat ze opgroeien in kwetsbare situaties.
‘We hebben voor Habbekrats gekozen omdat die organisatie heel bewust bezig is met kinderrechten
en er zonder onderscheid is voor alle kinderen en jongeren’.

LAAT JE VERWONDEREN
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