
Als vrijwilliger kan je Brake-Outers meenemen in jouw
passie en talent. Tijdens een open atelier bijvoorbeeld. Zo
kan je tijdens 4 à 5 sessies samen met de jongeren aan de
slag gaan rond een bepaald thema. Van koken tot sport,
zingeving, sociale media, creativiteit, ... noem maar op. 

 

Brake-Out is een innovatief leerprogramma voor
jongvolwassenen met een ondersteuningsnood. 
3 jaar lang, 2 dagen per week, verleggen de
cursisten hun grenzen. Ze ontdekken hun talenten
en spelen een rol van betekenis in de samenleving.
Zo hebben ze tools om verder op zoek te gaan naar
hoe ze hun eigen dromen kunnen waarmaken. 

BRAKE-OUT ZOEKT
VRIJWILLIGERS

Voel jij het kriebelen? 
Neem dan zeker contact op met Brecht. 

Bij Brake-Out werkt iedereen vanuit zijn of haar
talent. Ook onze vrijwilligers. Je doet wat je goed

kunt en waar je energie uit haalt. 

Waar en wanneer?

4 à 5 open ateliers, op dinsdag
en/of vrijdagvoormiddag
Bij Brake-Out Gent, Koning
Boudewijnstraat 51, 9000 GENT

 

Hoe kan jij vrijwilligen?

Wie zijn wij?

brecht.petit@konekt.be - 0491/71.83.59

Brecht , trainer Brake-Out Gent



Op een heel laagdrempelige manier kan jij jouw
passie/interesse delen met Brake-Out deelnemers. Tijdens
ons ontspannend aanbod bijvoorbeeld, dat doorgaat op
dinsdag en/of vrijdagnamiddag. Dit kan gaan van wandelen
tot tekenen, meditatie, theater, ... Het doel is dat we elkaar op
een heel vrijblijvende manier inspireren. 

Brake-Out is een innovatief leerprogramma voor
jongvolwassenen met een ondersteuningsnood. 
3 jaar lang, 2 dagen per week, verleggen de
cursisten hun grenzen. Ze ontdekken hun talenten
en spelen een rol van betekenis in de samenleving.
Zo hebben ze tools om verder op zoek te gaan naar
hoe ze hun eigen dromen kunnen waarmaken. 

BRAKE-OUT ZOEKT
VRIJWILLIGERS

Voel jij het kriebelen? 
Neem dan zeker contact op met Brecht. 

Bij Brake-Out werkt iedereen vanuit zijn of haar
talent. Ook onze vrijwilligers. Je doet wat je goed

kunt en waar je energie uit haalt. 

Waar en wanneer?

Op dinsdag en/of vrijdagvoormiddag.
Hoe vaak je dit doet, kies jezelf.
Bij Brake-Out Gent, Koning
Boudewijnstraat 51, 9000 GENT

 

Hoe kan jij vrijwilligen?

Wie zijn wij?

brecht.petit@konekt.be - 0491/71.83.59

Brecht , trainer Brake-Out Gent


