Vuurkracht
daagt jou uit!
Vuurkracht is er voor jongeren tussen de
17 en 25 jaar. Bij Vuurkracht kun jij jezelf
zijn, word je uitgedaagd en kun jij je
persoonlijk ontwikkelen.

“Ik heb oude
patronen
doorbroken.”
- Tom (deelnemer)

Vuurkracht

Durf jij het aan?!

Vuurkracht helpt jou om je inzicht te geven
in jouw gedrag. Door middel van allerlei
uitdagende buitenactiviteiten ga je 10
dagdelen aan de slag met verschillende
thema’s. Hierbij kun je denken aan thema’s
zoals eigen verantwoordelijkheid, grenzen,
samenwerking en ontspanning. Dit doen we in
een groep van 8 jongeren.

Gaaf! Je kunt je aanmelden via onze
website: www.vuurkracht.com. Heb je
vragen? Neem gerust contact op!

Het team van
Vuurkracht

Wanneer: elke maandag- of
donderdagmiddag. Kijk voor alle data op
onze website.

Ons team bestaat uit een
jongerenwerker, een psychomotorisch
therapeut, vrijwilligers en stagiaires.

Meer informatie vind je op:

Vuur
kracht
daagt

Arend Jan Poelarends - jongerenwerker
06-36489568 – a.poelarends@travers.nl
Waar: Wijkboerderij de Klooienberg –
Klooienberglaan 1

www.vuurkracht.com

“De relatie met
mijn ouders is
beter geworden.”
- deelnemer

Vuurkracht is onderdeel van Travers Welzijn.
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Vuurkracht

Aan de
slag!

Vuurkracht is een plek waar jij jezelf kunt
zijn, uitgedaagd wordt en je persoonlijk
kunt ontwikkelen. Het traject maakt
deel uit van jouw proces richting de
toekomst.

Een uitdagend
programma van
10 dagdelen!
• Uitleg van het thema

Jij bent geschikt!
We gaan ervoor!

• Aan de slag door middel van
diverse buitenactiviteiten
• Delen met elkaar wat
er geleerd is

Durf jij jezelf
uit te dagen?
Ja?! Meld je dan aan via onze website
www.vuurkracht.com.

Voortgang
Hoe ver ben je?
Ben je op de goede weg?

Klaar! En hoe
nu verder?
Een gesprek over wat jij geleerd
hebt, aan de hand van je gemaakte
portfolio.

Kennismaking
Als eerste gaan we kennismaken. Wat wil je
leren? Waar liggen jouw uitdagingen? Samen
gaan we bekijken of Vuurkracht bij jou past.

Afsluiten en delen
wat je geleerd hebt
met de groep

