Online brochure

EX
IND

Wie zijn wij?
Wat doen we?
Aanbod

Contact
SPEL vzw
www.spelvzw.be
info@spelvzw.be
089 37 07 66

Wie zijn wij?

SPEL vzw is een organisatie die via methodieken
uit de muziek- en dramatherapie het psychosociaal
welbevinden van kinderen en jongeren wil
bevorderen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling
wil stimuleren.

SPEL vzw

Wij gaan te werk in de directe en vertrouwde omgeving van onze doelgroep (bv. de school), waardoor wij laagdrempelig en bereikbaar zijn.

Participeren:
Samen met onze doelgroep gaan
we actief aan de slag binnen een
medium.

Spelend:
We werken via muzikaal en
dramatisch spel.

Ervaren:
Via muziek en drama kan men doen,
voelen en ontdekken.

De medewerkers van SPEL vzw:
Thibaut Welkenhuyzen is leerkracht
en dramatherapeut
Marlies Brepoels is orthopedagoog
en muziektherapeut

Leren:
SPEL is een oefen- en experimenteerplek.
We ontdekken en oefenen met
dingen die we in het dagelijks
leven kunnen gebruiken.

Wat doen we?

SPEL vzw wil de draagkracht en veerkracht
van kinderen en jongeren vergroten om zo
ernstige gedrags- en emotionele problemen
te voorkomen en/of signalen hiervan vroegtijdig op te sporen. Daarnaast wil SPEL vzw
professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken tools geven om
rond deze thema’s aan de slag te gaan.

Meer specifiek kan dit de volgende
doelstellingen inhouden:

Versterken van het zelfbeeld
en zelfvertrouwen
Uiting geven aan en omgaan
met emoties
Spanning en stress verminderen
Sociale en introspectieve
vaardigheden trainen
Probleemoplossende
vaardigheden ontwikkelen
Ontwikkeling van de identiteit

Aanbod

voor kinderen en jongeren

voor leerkrachten, hulpverleners
en jeugdwerkers.

Aanbod

Het Spelperron is er voor kinderen en jongeren tot en
met 21 jaar die moeilijkheden ervaren in hun dagelijks
functioneren. Het Spelperron biedt een halte waar kinderen en jongeren kunnen stilstaan, ontladen, bijtanken
en thema’s bespreekbaar maken.
De vele ritten van het dagelijkse leven kunnen gepaard
gaan met spanning en stress, hetgeen een obstakel kan
vormen om te leren en te functioneren.
Het Spelperron werkt individueel,
in kleine groepen of met grote (klas)groepen.

Aanbod

Spelvaardig richt zich tot leerkrachten, hulpverleners
en jeugdwerkers die binnen hun school of organisatie
via muziek en drama aan de slag willen gaan rond
thema’s ten behoeve van het psychosociaal
welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de kinderen en jongeren.
Spelvaardig reikt tools en handvaten aan via workshops en intervisie.

10
redenen om te
kiezen voor
SPEL

1

Om moeilijkheden bespreekbaar
en bespeelbaar te maken.

2

Omdat muziek en drama non-verbaal zijn en een minder
bedreigende taal vormen.

3

Ter preventie van gedrags- en
emotionele problemen.

4

Om te kijken naar eigen gedrag,
gedachten en gevoelens en naar die van een ander.

5

Om te oefenen met wat nieuw of nog niet vertrouwd is
en te verwerken van hetgeen moeilijk of ingrijpend was.

6

Omdat SPEL in de directe omgeving werkt.

7

Om de aandacht voor welbevinden te integreren binnen
de dagelijkse werking van jullie organisatie.

8

Omdat SPEL inspeelt op de noden die er leven in uw
organisatie.

9

Om professionals te ondersteunen en creatieve tools aan
te reiken.

10

Om bij te dragen aan een meer
inclusieve school en samenleving.
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