Rue de Clabecq 7 1460 Ittre

The New Survivors vzw heeft het genoegen jou buitengewone avonturen aan te bieden om
met een moeilijke situatie goed te kunnen omgaan. Je bent ten minste 8 jaar oud?
Zin om je uiterst best te kunnen doen ? Zin om nadruk te maken op je vrienden en ouders ?
Dus wat we te bieden hebben is voor jou !
Onze activiteiten zijn zo bedacht dat je bij ons leuke ervaringen en hardere proeven kan
meemaken. Samen maken en samen leven hebben bij ons een hoge waarde. Overleven
technieken te ontdekken, beseffen dat je veel kan op je eentje of in een groep, je
bekwaamheden ontwikkelen om het onverwachte aan te pakken.
Ons devies is “ Durven en erin slagen”.
Sluit je bij ons aan om echte buitengewone avonturen mee te maken. Ontdek met ons dat je
ook in staat bent een echte Survivor kan worden. Zich oriënteren, zich beschermen, zich
klaarmaken, zich genezen, communiceren, zijn best doen…Leren en ervaren.
Op ons programma tijdens onze kampen zijn er fysieke trainingen ( oriëntatielopen,
wandelingen, touwparcours in bomen, hindernisbaan,…), oplossen van problemen en
raadsels, uitdagingen aangaan, “Fort Boyard” dagen, praktische opleidingen ( weerbericht
begrijpen, hemel en astronomie, natuur, planten, dieren), kaart lezen, kompas gebruiken,
vuur maken, onderdek bouwen, oefeningen in verband met de zorgen (hulpverlening),
fysieke voorbereiding, gevaarlijke milieus… Preventieopleidingen tegen risico’s ( zich
gedragen bij een brand, intoxicaties…), reageren in verschillende omgevingen ( in het bos, in
het water, in een stad…), samen leven (met verantwoordelijkheden, deelneming aan het
leven van de groep…) en meer andere subtiele of onvoorzienbare dingen dag of nacht aan te
pakken.
Je zal snel in staat zijn veel situaties te kunnen aanpakken.
We houden ook rekening met je studies. Tijd is voorzien voor je huiswerken en lessen
begeleid door pedagogen.
Geïnteresseerd? Wij organiseeren twee stages tijdens de Paasvakantie.
1) Van zondag 7 (14u00) tot zaterdag 13 april (11u00).
2) Van zondag 14 (14u00) tot zaterdag 20 april (11u00).
Adres : Hof ter Guchten, Rotterij, 278 in 9600 Ronse.
Prijs : 225,00 € per week (190,00€ voor de leerlingen ingeschreven in de Don Bosco spl school) :
activiteiten, verblijf, maaltijden, dranken, verzekering
Voor meer inlichtingen, aarzel niet om met ons contact te nemen…
Inschrijvingen : a_sorgeloos@hotmail.com
Vind ons terug op Facebook op : https://www.facebook.com/TNSalainsorgeloos/
Contact :
Alain : 0496/16.00.07
Patricia : 0475/90.33.54

a_sorgeloos@hotmail.com
patriciabrevet@hotmail.com
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