BOERDERIJKAMP
WIDAR 2020
LET OP! Nieuw dit jaar: vooraf betalen!

Wat is het Widar-boerderijkamp?
In de grote vakantie organiseert Widar steeds opnieuw een
BOERDERIJKAMP.

WIDAR is een kleine dorpsgemeenschap waar vijftig
volwassen mensen met een handicap wonen en werken,
samen met medewerkers en hun families.
Onze werking is gebaseerd op de Rudolf Steiner
heilpedagogie en -sociaaltherapie.

Wat gaan we doen?
We nemen deel aan het leven op de boerderij:

dieren verzorgen
(kalfjes, koeien, kippen, varkens)

helpen bij de melkmomenten

voeren van de koeien

stallen uitmesten

werken in de groentetuin

afhankelijk van de verdere weersomstandigheden
helpen bij de graanoogst en het hooien…

brood en koekjes bakken

weven en vilten
Daarnaast zijn er nog andere leuke boerderijactiviteiten
zoals een huifkarrentocht, meerijden met de tractor en
leuke spelletjes horen er natuurlijk ook bij!

Voor wie is dit boerderijkamp?
Voor wie?

per dag maximaal 10 kinderen met een lichte tot
matige beperking

maximum 2 rolstoelgebruikers
Vervoer?
Ouders brengen en halen de kinderen zelf.
Prijs?
Het boerderijkamp kost u €13,50 per dag.
Dit is een warme maaltijd ‘s middags en sap en koek
tijdens de pauzes inbegrepen!
LET OP! Vooraf betalen! De inschrijving is pas definitief als
de factuur is betaald. Inschrijven kan t/m 15 mei!

Wanneer?
Het boerderijkamp loopt van
6 juli tot 31 augustus 2020

Enkel maandag t/m vrijdag.
8u45 - 9u aankomst, 16u30 - 17u ophalen
Doelgroep: 6 - 12 jarigen (3 weken)

 6 juli - 24 juli
 géén opvang op dinsdag 21 juli (feestdag)
Doelgroep: 12 jarigen (3 weken)

 in augustus

Boerderijkamp via RTH?
Wat is RTH?
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is er voor mensen die nood
hebben aan beperkte, handicapspecifieke ondersteuning.
Dit voor personen met een (vermoeden van) beperking.

Voor wie is RTH?
Er zijn wel enkele voorwaarden:


Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben,
maar er moet wel minstens een vermoeden van een
handicap zijn.



Je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of
VAPH-voorziening.

Doe je graag mee?
Heb je zin in een boerderijkamp met andere kinderen?
Wandel je graag? Vind je het gewoon leuk om bij dieren te
zijn? Speel je graag spelletjes? Wil jij graag eens bij ons
vertoeven?
Informeer dan gerust bij Denise Schellekens of Hedwich
Borghs: zorgloket@widar.be


014/ 63.92.71
Kantooruren tussen 08u30 en 16u30

@

info@widar.be

Widar vzw
Lipseinde 43
2330 Merksplas

