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”Ik heb ResPeCT en beWOndeRInG VOOR de JOnGeRen en 
hOe ZIJ OMGAAn MeT een OUdeRe GeneRATIe, heT MOesT 

MeeR ZO ZIJn. IedeRe LeefTIJd VRAAGT OM ResPeCT Te 
kRIJGen. IedeReen kAn VAn IedeReen LeRen.

Verpleegster in woonzorgcentrum edouard Remy, muziekproject 2009
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heT WAAROM

WAAROM een IdeeënbUndeL?

Joka organiseert al meer dan 30 jaar jongerenkampen in zorgvoorzieningen in 
Vlaanderen en brussel. Jongeren logeren een week in een woonzorgcentrum, een 
voorziening voor mensen met een beperking of in een psychiatrische voorziening. 
Ze maken tijd voor een babbel met de bewoners en organiseren allerlei activiteiten 
voor hen. Op die manier wil Joka bijdragen tot het integreren van deze mensen in de 
samenleving en tot het verruimen van de blik van de deelnemende jongeren.
In 2009 had Joka zin in een nog intensere samenwerking tussen jong en oud. 
het eerste intergenerationeel project werd geboren: the Jeniors, een muziekband 
bestaande uit jongeren en ouderen. De jaren nadien volgden een schrijf-, theater-, 
dans- en kookproject.
Nu we vijf opeenvolgende jaren een intergenerationeel project organiseerden, willen 
we onze ervaring graag bundelen. We hopen dat woonzorgcentra hieruit inspiratie 
kunnen halen om zelf aan te slag te gaan om zo ook hun bewoners en de jongeren 
uit de buurt een verrijkende ervaring te geven.

WAAROM een InTeRGeneRATIOneeL PROJeCT?

GelijkwaardiGheid

Tijdens de Joka-kampen zijn het de jongeren die naar de ouderen toe gaan en hen 
iets aanbieden. Joka wilde echter ‘iets’ waaraan oud en jong op een gelijkwaardige 
manier deelnemen.

“Mooi om te zien hoe de zangeressen - jong en oud - zich soms verwijderden 
van de muzikanten om enkele zanglijnen in te oefenen. Toen was het verschil 
tussen jong en oud weg, allen waren ze gelijk, allen zangeres.”
stafmedewerker Joka, muziekproject 2009
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“In dit project is de relatie tussen de jongeren en de oudere geen hulpverlener-
hulpvrager relatie, maar een ‘gewone’ relatie van mens tot mens.”
stafmedewerker Joka, kookproject 2013

Door juist naar de gemeenschappelijke talenten of interesses te zoeken in plaats van 
naar de verschillen te kijken, wil Joka tonen dat ook mensen die heel wat in leeftijd 
verschillen, kunnen samenwerken. En dat dit zelfs heel leerrijk, boeiend, gezellig en 
plezant kan zijn.

Twee werelden samen brenGen

Onbekend is onbemind. Omdat er teveel vooroordelen bestaan, van ‘klagende 
ouderen’ tot ‘onstuimige jongeren’, nam Joka het initiatief om de leefwereld van 
jong en oud dichter bij elkaar te brengen. het persoonlijk contact en het echt 
samenwerken doen die vooroordelen heel snel verdwijnen.

“Jongeren die hun vrije zaterdagen besteden aan sociale activiteiten ontkrachten 
het beeld dat de doorsnee (oudere) volwassene heeft. Kritiek op de jongeren, 
hun houding, hun verschijning, hun uitspraken en gedragingen is niet nieuw, 
maar als je ze zo hebt bezig gezien dan besef je dat er een heleboel 
misverstanden zijn over het beeld van de jeugd.”
Vrijwilliger-fotografe, kookproject 2013

Verder is een samenleving waar een kruisbestuiving bestaat tussen jong en 
oud, meer solidair en menselijk. In tijden waar sprake is van vergrijzing en ‘de 
generatiekloof’ is het belangrijk dat jong en oud toenadering zoeken en laten zien 
dat een positieve match mogelijk is. Er kunnen wel degelijk vriendschappen ontstaan 
over de generaties heen. We mogen ook niet vergeten hoeveel levenservaring en 
wijsheid mensen van 80 jaar verzameld hebben: jongeren kunnen heel veel van hen 
leren. Daarnaast zorgt jong geweld voor enthousiasme en een verademing in het 
leven van ouderen.
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“Wat me vooral bijgebleven is, is het gezellige contact in een erg gemoedelijke 
sfeer, weliswaar in een goede omkadering door de begeleiders, van de 
jongeren met de ouderen en visa versa. Ze leken elkaar al jaren te kennen. Het 
was vooral fijn om te zien hoe de jongeren spontaan, maar ook zorgzaam en 
beminnelijk omgingen met de ouderen.”
Vrijwilliger-fotografe, kookproject 2013

Een intergenerationeel project slaat ook een brug tussen de samenleving en de 
voorziening. De jonge mensen brengen de buitenwereld naar binnen. Maar het 
werkt ook omgekeerd: de jongeren brengen de ‘binnenwereld’ naar buiten door het 
vertellen van hun ervaringen aan familie en vrienden.

UiTGaan van waT mensen noG/al kUnnen en nieT van waT ze nieT meer/noG 
nieT kUnnen

Zelfredzaamheid van de bewoners is voor veel woonzorgcentra een belangrijk 
aandachtspunt.  Een intergenerationeel project vertrekt vanuit wat ouderen nog 
kunnen, niet vanuit hun beperkingen. Het gebeuren daagt hen uit hun talenten in te 
zetten. Een negentiger zou zijn stramme benen wel eens vergeten als hij volledig 
opgaat in een tango!

 “We hebben de zelfredzaamheid van de ouderen verhoogd door uit te gaan van 
de capaciteiten die ze hebben. Sommigen durfden bijvoorbeeld vooraf niet op 
te treden, maar de groep heeft dit toch mogelijk gemaakt. de groep gaf hen 
de moed om het te doen,  zo hebben ze allemaal hun eigen grenzen verlegd.” 
stafmedewerker Joka, muziekproject 2009

Ook jongeren worden uitgedaagd: ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden, leren bij  en 
verleggen hun grenzen. Het project ligt in de handen van de jongeren en de ouderen. 
Ze moeten er samen iets van maken. Die verantwoordelijkheid daagt ouderen uit en 
is een leerrijke ervaring voor de jongeren.
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maar nieT Te verGeTen: in eersTe insTanTie is heT de bedoelinG daT oUd en 
jonG samen een leUke Tijd beleven. 

Proces … 

de focus ligt altijd op het proces en niet op het product. het proces dat jong en 
oud doormaken tijdens het project is veel belangrijker dan het eindresultaat. Waak 
hierover tijdens de repetities en voorbereiding: het gaat niet om efficiëntie en een 
perfect eindresultaat. het contact tussen de generaties is altijd prioriteit.

… of product?

Het product speelt wel een belangrijke rol in het slagen van het project. Het optre-
den van de Jeniors, de opvoering van het theaterstuk, de dansvoorstelling of de 
signeersessie van het kookboek zijn momenten waar de groep naartoe leeft en 
waardoor de band sterker wordt. Dat is belangrijk. Het is ook heel fijn om op het 
einde van de rit iets moois af te leveren. 

het product is ook belangrijk naar de buitenwereld. het geeft een positief beeld 
van jong en oud en laat de warmte tussen de deelnemers voelen. Omdat op zo’n 
moment de jongeren en ouderen hun familie en vrienden uitnodigen, wordt een 
groot publiek bereikt, dat anders misschien heel weinig contact heeft met één 
van beide werelden. 

het is ook een moment waar (lokale) pers kan uitgenodigd worden. Op die manier 
wordt een publiek bereikt dat verder afstaat van de leefwereld van het woonzorg-
centrum. Voor de deelnemers is het een extra blijk van erkenning. En voor de 
voorziening is het interessant om op zo’n manier even in het nieuws te komen.
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de
InTeR GeneRATIOneLe 
PROJeCTen
VAn JOkA

In dit hoofdstuk beschrijven we kort de intergenerationele projecten die Joka tussen 
2009 en 2013 uitvoerde. De thema’s werden telkens beslist door de kerngroep van 
Joka, een viertal Joka-leden die vertrouwd zijn met de organisatie. Er werd vooral 
gezocht naar hobby’s over de generaties heen. Maar alle thema’s die bij jong en oud 
leven, kunnen uitgroeien tot de basis van een mooi project.

je•ni•or  (de; m/v): een deelnemer aan een intergenerationeel project waarbij 
jongeren en ouderen samen werken aan een bijzonder project.
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MUZIekPROJeCT 2009

Teveel worden ouderen aangesproken op dingen die ze niet meer kunnen en 
te weinig op wat ze wel nog kunnen! daarom zocht Joka in 2009 iets wat jong 
en oud bindt en kwam al vlug uit bij muziek. Muziek is universeel en begrijpt 
iedereen. Jongeren zijn veel bezig met muziek: zowel zelf muziek maken als 
muziek beluisteren. En op Joka-kampen ervaren de jongeren dat er nog heel wat 
muzikaal talent bij de ouderen te vinden is. Een ideale invalshoek dus voor een 
intergenerationeel project. 

Vijf juniors: Sofie, Tineke, Timmy, Elien en Tanja (tussen 22 en 26 jaar) en vijf 
seniors: Nora, Jef, Antoinette, Jeanne en Walter (tussen 64 en 98 jaar) vormden 
samen de intergenerationele muziekband, The Jeniors. Er waren drie piano’s/
keyboards, een basgitaar, een djembé en andere percussie-instrumenten, en 
zes zangeressen. Een professionele muziekcoach zorgde voor de onmisbare 
professionele omkadering. Deze coach vond Joka bij Mooss vzw, kunst- en 
erfgoededucatie.
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de groep oefende gedurende drie maanden. Tijdens de eerste repetitie werd 
vooral onderling kennis gemaakt en werd besproken aan welke muziek de groep 
de komende weken zou werken. dit was een eerste interessante intergenerationele 
oefening. Uiteindelijk bracht de band zowel engelstalige als nederlandstalige 
nummers zoals  ‘Jolene’ van Dolly Parton, ‘Dit is de allereerste keer’ van Irene Lardy 
en ‘Ik heb eerbied voor je grijze haren’ van Bobbejaan Schoepen. Het proces van 
repeteren werd eenmaal onderbroken voor een ontspannende bijeenkomst, zodat het 
hoofddoel niet vergeten zou worden: jong en oud samenbrengen.

Eenmaal de voorstelling in zicht kwam, groeide - samen met de spanning - het 
groepsgevoel. Het zoeken naar een locatie waar veel jongeren kwamen was het 
moeilijkst. De piste ‘jeugdhuis’ werd na enkele pogingen opgeborgen (vooral wegens 
agendaproblemen). Uiteindelijk  trad de groep tweemaal op: eerst tijdens het festival 
‘Licht Gekanteld’ in Leuven, een driemaandelijks initiatief voor en door jongeren 
georganiseerd en daarna in het woonzorgcentrum. 

Het optreden in het woonzorgcentrum zelf, op de Europese dag van de 
intergenerationele solidariteit, was de kers op de taart. naast het optreden werd de 
video getoond die een beeld gaf van de weg die de groep de voorbije maanden had 
afgelegd. Het optreden werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van een gouden 
plaat en een receptie. De muziekcoach schreef hierover het volgende: 

“Eerst en vooral nog eens geweldig bedankt voor gisteren, ook voor mij was 
het een fantastische dag! Uiteraard was dit mede dankzij jullie leuke extraatjes 
(gouden plaat, cava, taart, persaandacht,...). We hebben er allen van genoten!”
Muziekcoach, muziekproject 2009

The Jeniors haalden ook het nieuws. Verschillende kranten, radio en het VTM-
avondnieuws maakten ruimte voor dit unieke verhaal.
het eindresultaat was misschien muzikaal niet perfect maar The Jeniors was wel een 
fantastische, leuke, enthousiaste band die het beste van zichzelf gaf! Nog weken later 
werden de liedjes van The Jeniors gezongen in de gangen van het woonzorgcentrum.
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“Ik herinner mij dat de ouderen op de reünie vertelden dat ze echt de sterren 
van het rusthuis waren [omdat ze op VTM geweest waren] en dat ze aan 
iedereen het uitgebreide verhaal moesten doen en dat ze daar wel nog veel van 
genoten nadien.”
stafmedewerker Joka, muziekproject 2009

Het project werd mee gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting en 
de Nationale Loterij en gerealiseerd in samenwerking met Mooss vzw, 
woonzorgcentrum Edouard Remy en het OCMW van Leuven.

sChRIJfPROJeCT 2010

In 2010 zocht Joka een nieuw project. Ditmaal leek het schrijven van een boek een 
leuke invalshoek.

In eerste instantie zocht Joka een tiental gemotiveerde jongeren via Brusselse 
scholen. In een Brusselse voorziening zouden dan ouderen aangesproken worden die 
eenzelfde passie of interesse hadden als een van de jongeren. Het was echter niet 
gemakkelijk om jongeren te vinden, zodat Joka de zoektocht in Vlaanderen verder 
zette.

14



De jongeren die uiteindelijk wilden meedoen, woonden verspreid over Vlaanderen. 
Daarom werd beslist om een oudere te zoeken in een voorziening in de omgeving 
van hun woonplaats om de afstand niet te groot te maken. De duo’s kwamen 
wekelijks samen tussen februari en mei 2010.

Elk duo jongere-oudere koos een dagelijkse activiteit uit het leven (hobby, job, 
studie,…) waarover ze veel te vertellen hadden. Doorheen verschillende sessies 
kwam jong en oud van elkaar te weten hoe het er vroeger aan toe ging, hoe het 
nu is, wat er veranderd is en welke rol dit speelt of speelde in hun leven. Geen 
geschiedkundige feiten, maar doorleefde verhalen. Die verhalen werden daarna 
samengebracht in een boek. 

De ontmoetingen en uitwisseling van verhalen waren het belangrijkst in dit project, 
maar het boek was een goede motivatie.

“Het is niet dat we altijd over één onderwerp praten, omdat het in het project 
past: we hebben over alles gepraat dat ons dezer dagen bezig houdt.”
deelneemster, schrijfproject 2010

De jongeren (al dan niet samen met de oudere) schreven de gezamenlijke 
ervaringen en de verhalen neer. Ze moesten geen superschrijftalenten zijn, maar 
wel gemotiveerd zijn om te schrijven en zin hebben om hierover bij te leren. De 
tips kwamen van een professionele schrijfcoach van Creatief Schrijven vzw die het 
hele proces begeleidde en ondersteunde. Er waren verschillende coachingssessies 
voorzien, wegens praktische redenen enkel voor de jongeren. Door de grote 
afstanden kon hiervan slechts één doorgaan. Daarna verliep het bespreken van 
vragen en problemen en het op elkaar afstemmen van de verhalen vooral via mail. 

De grote afstand zorgde ervoor dat het groepsgevoel onder de jongeren ontbrak. 
Van het groepje dat startte, bleven drie jongeren gemotiveerd tot op het einde. Zij 
schreven elk hun verhaal met als thema’s ‘boeken lezen’, ‘leerkracht toen en nu’ en 
‘een passie voor muziek’. 
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Om toch tot een mooi resultaat te komen, investeerde Joka in het maken van een 
aantrekkelijke lay-out. Beeldmateriaal bracht de verhalen zoveel mogelijk tot leven. 
Foto’s, oude diploma’s, brieven, documenten of andere oude ‘relikwieën’ zorgden 
voor een mooi eindresultaat. 

Het project werd mee gefinancierd door de CERA Foundation en het 
KIM-fonds en gerealiseerd in samenwerking met Creatief schrijven vzw.

TIP
Ook al spreken we over een schrijfproject, het loont zeker de moeite om de 
jongeren te coachen in het voeren van gesprekken met ouderen. De jongeren 
in dit project hadden vragen voorbereid maar, en misschien net daardoor, bleef 
een gesprek vaak beperkt tot een interview. De oudere beantwoordde de vraag, 
soms heel uitvoerig, maar de interesse van de oudere voor de leefwereld van de 
jongere kwam niet altijd spontaan.
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TheATeRPROJeCT 2011

In 2011 zocht Joka opnieuw naar een invulling voor het intergenerationeel project en 
belandde daardoor in het theater. Theater wordt zowel door jong als oud gesmaakt. 
en acteren zit je in je bloed: daar heeft leeftijd weinig mee te maken! 

Zo ontstond ‘De Koffieteuten’, de eerste intergenerationele theatergroep, bestaande 
uit drie ouderen: Rosa, Mathilde en Maurits (tussen 75 en 95 jaar) en drie jongeren: 
Trees, Dorien en Félix (tussen 19 en 21 jaar), onder leiding van een theatercoach van 
Jonna vzw. 

De naam ‘De Koffieteuten’ ontstond omdat de coach bij de eerste samenkomst 
een koffiepot meehad om te gebruiken tijdens de oefeningen. Deze koffiepot kwam 
doorheen alle repetities terug, bepaalde de naam van het theatergezelschap en 
kreeg zelfs een plaats in het toneelstuk.

Tijdens de eerste samenkomst werd vooral de focus gelegd op kennismaking. Er 
was veel tijd om elkaar te leren kennen. Koffie en een stuk taart hielpen hierbij. Niet 
enkel werden persoonlijke dingen verteld, er werd ook aandacht besteed aan de 
toneelervaring en de theaterstukken die de deelnemers ooit gespeeld hadden. De 
tweede helft van de namiddag werd ingevuld door improvisatieoefeningen. Het ijs 
was snel gebroken!

De daaropvolgende sessies gingen deelnemers en coach samen op zoek naar 
een stuk dat ze op korte tijd konden inoefenen. sissy, slisse en Cesar,…het 
kwam allemaal aan bod. Uiteindelijk besliste de groep aan de slag te gaan met het 
theaterstuk ‘Het Verjaardagsfeest’ van Harold Pinter.
De coach plukte een interessante scène uit het stuk, waarin veel gebeurde op korte 
tijd, met een stukje drama, maar ook veel humor. 

Om wat intergenerationele verwarring te scheppen, kregen de jongeren de rol van 
een ouder personage, de ouderen speelden de jongste personages. dat leidde 
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tot grappige situaties, niet enkel tijdens de repetities maar zeker ook tijdens de 
opvoering. 

Na drie maanden intensieve samenwerking voerden ‘De Koffieteuten’ het stuk 
tweemaal op in het woonzorgcentrum. Een videomontage toonde de weg die deze 
groep had afgelegd om tot dit resultaat te komen. Ook hier sloot een receptie het 
geheel af. Na afloop zei een van de oudere deelnemers:

“Ik denk dat ik mag zeggen dat dit een schitterend project is. elke week hebben 
we genoten van de repetities met de jongeren en hebben we hier bewezen dat 
oud en jong samen een mooie prestatie kunnen neerzetten. het was een intense 
en zeer fijne ervaring om met de jongeren te kunnen werken! We gaan het 
missen…”
deelnemer, theaterproject 2011

Het project werd mede gefinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant  en 
gerealiseerd in samenwerking met Jonna vzw en het woonzorgcentrum Heilig Hart in 
Grimbergen.
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dAnsPROJeCT 2012

De meeste mensen hebben zich in hun jeugd wel eens op de dansvloer gewaagd. 
Voor ouderen in een voorziening is dat vaak een hele tijd geleden en roept het mooie 
herinneringen op. De manier van dansen kende ondertussen een grote evolutie. Een 
interessant uitgangspunt voor een intergenerationeel project.

na wat zoeken ontstond een dansgroep met tien deelnemers. Vijf jongeren: Trees, 
Hanne, Leen, Liesbeth en Lisa (tussen 19 en 26 jaar) en vijf ouderen: Charles, 
Lucy, Lea, diana en denise (tussen 78 en 86 jaar), die in het woonzorgcentrum 
Sint-Jozef in Gent wonen. Een week voor de optredens werd een van de ouderen 
ziek waardoor ze niet kon mee dansen. Eli, een bewoonster van een flatje van het 
woonzorgcentrum, werd in een recordtempo klaargestoomd om haar te vervangen.

Een professionele danscoach die werkt voor Mangrove-Tentactile vzw, coördineerde 
en regisseerde het hele dansproject. Tijdens de eerste repetitie werden 
danservaringen tussen de ouderen en de jongeren uitgewisseld en daaruit bleek dat 
de ouderen mooie herinneringen koesterden 
aan de tijd van de ‘Thé Dansant’, wat meteen 
de naam van het project werd. De voorstelling 
moest de tijd van de ‘Thé Dansant’ oproepen 
maar dan in een jonger kleedje door elementen 
van hedendaagse dans.

de ouderen waren enorm enthousiast dat ze 
nog eens de kans kregen om te dansen. Ze 
deden het rustig aan en wilden over alles goed 
nadenken. de jongeren waren enthousiast op 
hun manier: ze wilden veel bijleren en alles snel 
aanleren. het was mooi om te zien hoe deze 
twee snelheden naar elkaar toe groeiden. 
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De bewoners van het woonzorgcentrum keken elke week uit naar de dansles op 
zaterdag. Ook de familieleden van de ouderen waren heel dankbaar en wisten ons te 
vertellen dat hun vader/moeder vaak over het dansen vertelde.

“De ouderen keken elke week uit naar de repetitie, vertelden de verpleging en 
de kinderen van de ouderen ons. Ze gingen helemaal op in het dansen en dit 
was enorm mooi om te zien. Ook de jongeren kwamen met plezier naar de 
repetities en waren zeer betrokken met hun oudere danspartner.”
stafmedewerker Joka, dansproject 2012

De groep had ook het geluk het pad te kruisen van een studente ‘Theaterkostuum’ 
uit Antwerpen. Zij zocht een invulling voor haar afstudeerproject. De letterlijke 
‘aankleding’ van het dansproject paste daar perfect in. Deze studente maakte voor  
alle jonge dansers een jurk op maat en zocht ook kledij en accessoires voor de 
oudere dansers. Op die manier paste alles heel mooi bij elkaar.
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Het plannen van de voorstellingsmomenten vraagt altijd wat flexibiliteit. Eerst werd 
gedacht aan twee voorstellingen op twee verschillende locaties, maar dit was niet 
evident voor de ouderen. Daarom voerde de groep de ‘Thé Dansant’ tweemaal op in 
het woonzorgcentrum. Ook dit keer kon het publiek mee genieten van een film ‘Wat 
vooraf ging’ en een ontspannende receptie om na te praten.

Er werd nog lang gesproken over dit mooie project en in de cafetaria van het 
woonzorgcentrum prijkt een mooie kader met de affiche van het dansproject. 

Het project werd mee gefinancierd door de Belgacom Foundation en gerealiseerd 
in samenwerking met Margriet Dehaene van Mangrove-Tentactile vzw en het 
woonzorgcentrum Sint-Jozef in Gent.
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kOOkPROJeCT 2013

In 2013 liet Joka zich misschien wat beïnvloeden door het succes van kookboeken 
en kookprogramma’s. Met een intergenerationeel sausje leek dit thema heel geschikt 
voor een project.

Vier ouderen, Yvette, Maria, Paula en Urbain (tussen 75 en 90 jaar) en vier jongeren, 
Matti , Sofie, Lis en Freya (tussen 20 en 25 jaar) doken gedurende twee maanden 
wekelijks samen achter het fornuis. Tijdens een van de eerste bijeenkomsten trok 
de groep samen naar de supermarkt, wat voor enkele ouderen al een hele belevenis 
was.

In duo’s gingen de deelnemers op zoek naar gerechten waar een stukje geschiedenis 
aan verbonden is. Ze lieten zich inspireren door vertrouwde smaken en unieke 
streekproducten. In eerste instantie leverde dit een menu ‘op grootmoeders wijze’ 
op waarna de duo’s hun gerechten in een modern jasje goten. Zo werd een klassieke 
garnalencocktail met cocktailsaus omgetoverd tot een hip voorgerecht met scampi 
en Balegemse jeneversaus.

foto: © M.J. sMeTs
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de jongeren legden hun oor te luisteren bij de ouderen en kwamen zo heel wat te 
weten over het culinaire verleden van de bewoners. Ook voor het opzoeken van 
de geschiedenis achter het gerecht maakten de deelnemers tijd vrij. Dit alles werd 
opgenomen in het unieke kookboek: ‘Oud geleerd, jong gedaan’.  de wisselwerking 
tussen jong en oud geeft aan dit kookboek een extra dimensie en de persoonlijke 
verhalen geven de recepten meer kleur …  of smaak.

Na alle inspanning was het tijd voor beloning: tijdens de laatste twee samenkomsten 
werd er tijd gemaakt om te genieten van de feestmaaltijden. De ene keer de 
gerechten uit de oude doos, de andere keer een feestmaal met de ‘nieuwe’ 
gerechten.

Er werden mooie foto’s gemaakt van de gerechten en van de deelnemers. Daarvoor 
konden we rekenen op een professionele fotograaf-vrijwilligster die gereageerd had 
op een zoekertje op vrijwilligerswerk.be. Een stafmedewerker van Joka zorgde voor 
de mooie lay-out van het kookboek.
Het eindproduct van dit project mag er zijn: het kookboek werd een heel mooie 
uitgave en is bovendien nuttig.

Tijdens het toonmoment werd het kookboek 
dan ook met veel trots voorgesteld aan de 
pers en het grote publiek in de zaal van het 
woonzorgcentrum. Er werd een film vertoond 
over het proces dat deze groep doorlopen 
had, de deelnemers werden kort geïnterviewd 
en kregen elk een mooie schort ter bedanking. 
elke aanwezige kreeg het kookboek en 
kon dit laten signeren door de ‘koks’. er 
kon natuurlijk ook geproefd worden: enkele 
gerechtjes werden klaargemaakt en in kleine 
porties aangeboden tijdens de receptie. het 
samen achter de kookpotten staan, had al een 

foto: © M.J. sMeTs
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samenhorigheidsgevoel gecreëerd, maar de voorstelling deed daar zeker nog een 
schepje bovenop. 

Het kookboek, dat gratis verspreid werd, toont dat tussen generaties veel mogelijk 
is.

Het project werd gefinancierd door de Erfgoedcel Viersprong Land van Rode en 
gerealiseerd in samenwerking met het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, in het 
bijzonder met Katrien Elpers, animator van de voorziening.

TIP
Een mooi eindproduct motiveert en geeft achteraf veel voldoening. Maak daarom 
zeker werk van een mooie vormgeving. Via via vind je vast iemand die een 
grafische opleiding volgde.
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TO dO:
PRAkTIsChe 
hAndLeIdInG

Hoe begin je nu aan zo’n intergenerationeel project? Graag geven we hier een 
beschrijving van onze aanpak, de opeenvolgende stappen, concrete tips,… 
Natuurlijk vult iedereen dit op zijn manier in. We hopen alleen jullie hiermee sneller op 
weg te helpen!

ALLes OP een RIJ 

vooraf

het is heel belangrijk goed na te denken wat de bedoeling is. Goed begonnen is half 
gewonnen. Dus sla deze stap zeker niet over. 

Thema en doelstelling
Heb je een idee voor een intergenerationeel project of ‘goesting’ om er één te 
organiseren, zoek dan enkele mensen bij elkaar die er ook hun schouders willen 
onder zetten. Zorg zeker ook dat de directie je/jullie hierin ondersteunt. 

“Je moet echt in een project geloven, want je steekt er veel tijd in.” 
stafmedewerker Joka, theaterproject 2011

Van zodra een thema vastligt, kan je concrete doelstellingen op papier zetten. 
Wat willen we met het project bereiken? Dat kan verschillen van woonzorgcentrum 
tot woonzorgcentrum: de talenten van onze bewoners naar boven halen, jong 
en oud samen brengen, jongeren laten kennis maken met de leefwereld van een 
woonzorgcentrum, …
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Praktische voorbereidingen
Er moeten ook praktische zaken bekeken en vastgelegd worden:
•	 Probeer een budget op te maken en zoek eventueel sponsoring of subsidie (zie 

verder).
•	 Welke begeleiding is mogelijk? Wie van het personeel mag, kan en wil zich 

engageren? Minstens één iemand van het personeel zal tijd en energie moeten 
besteden aan het in goede banen leiden van het project. Zorg dat heel duidelijk 
is wie dat is/zijn.

•	 Over welke periode zal het project lopen?

Als dit allemaal vastligt, raden we aan deze informatie in een soort draaiboek te 
gieten dat je aan de deelnemers kan geven. Zo zijn doelstellingen en afspraken 
duidelijk. Zoals we nog zullen herhalen, communicatie en duidelijkheid zijn zeer 
belangrijk!
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deelnemers en coach
Alvorens effectief van start te gaan, moeten er natuurlijk deelnemers zijn. Om 
jongeren te vinden, maak je een eenvoudige maar aantrekkelijke affiche en flyer. 
Je hangt die op strategische plaatsen. Afhankelijk van het thema van het project, 
kan dat de muziekschool, theatergroep, school, jeugdbeweging, bibliotheek… zijn. 
Soms is het efficiënter ‘via via’ te zoeken naar jongeren waarvan je vermoedt dat ze 
interesse zullen hebben. 

Om ouderen te vinden die willen deelnemen aan het project, kan je bewoners van het 
woonzorgcentrum aanspreken maar misschien zijn ook mensen van het dagcentrum 
(rekening houdend met het tijdstip van samenkomst), de serviceflats of de bezoekers 
van het dienstencentrum geïnteresseerd. 

de lijm tussen alle deelnemers en de initiatiefnemers is de coach. Aangezien dit een 
heel belangrijke rol is, besteden we er verder meer aandacht aan.
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Proces

Eenmaal de deelnemers gevonden, spreek je een tijdstip af voor een eerste 
samenkomst. een uitgebreide kennismaking is hier zeker op zijn plaats. Wie zijn de 
deelnemers? Waarom willen ze meedoen? Wat is hun ervaring met het thema? Wat 
verwachten ze?

Op voorhand hebben jullie al bepaalde zaken vastgelegd: doelstelling, timing, coach, 
manier van werken,… Neem de tijd om dit met de deelnemers te bekijken. Daarna 
kunnen bepaalde zaken nog samen met de deelnemers vastgelegd worden: wanneer 
en waar de groep zal samenkomen, welke accenten gelegd zullen worden en andere 
zaken specifiek voor het project.  

Ook de omkadering is belangrijk: een aangenaam lokaal om samen te komen, een 
hapje en drankje en het nodige materiaal om aan de slag te kunnen gaan.

ProdUcT

Zoals we al schreven: het proces is belangrijker dan het product. Maar het product 
heeft zeker ook zijn nut, en vraagt de nodige voorbereidingen.

Het zou ideaal zijn een voorstelling te plannen op een plaats waar veel jongeren 
komen en één waar veel ouderen komen. Maar in realiteit is het voor ouderen 
allesbehalve evident om zich naar een andere locatie te begeven. Een voorstelling in 
het woonzorgcentrum is daarom meestal de beste keuze.

Ook de keuze van het tijdstip is belangrijk: op woensdagnamiddag, vrijdagavond, 
zaterdagmiddag of -namiddag: dit vooral met het  doel om alle mogelijke 
geïnteresseerden de kans te geven een voorstelling bij te wonen.

TIP
Vergeet niet zoveel mogelijk op film vast te leggen tijdens het proces: het is heel 
fijn om dit te laten zien tijdens de voorstelling.
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“Er werd een opvoering op vrijdagavond gepland en één op zaterdagmiddag. 
De opkomst toonde het verschil in agenda’s aan: op vrijdagavond waren veel 
vrienden en familie van de jongeren aanwezig terwijl de zaterdagnamiddag 
meer geschikt was voor de andere bewoners van het woonzorgcentrum en hun 
familie.”
stafmedewerker Joka, dansproject 2012

Denk goed na over de opbouw van de voorstelling. Welke elementen wil de groep of 
wil jij graag in het programma? Het belangrijkste is natuurlijk het voorstellen van het 
‘product’, maar ook leuk is een filmpje over het proces dat de groep doorliep, een 
voorstelling van of interview met de deelnemers, een speech - bijvoorbeeld van de 
directeur -, een muzikaal intermezzo, een signeersessie, een receptie,…. Afhankelijk 
van het thema zijn er zeker nog andere creatieve ideeën mogelijk.

Zorg dat de uitnodiging voor deze voorstelling op tijd verspreid wordt en gebruik alle 
mogelijke kanalen: flyers via het personeel en de bewoners, affiches in de gangen 
van het woonzorgcentrum, aankondiging op de website en in het huiskrantje. Je kan 
ook flyers leggen of affiches ophangen in publieke plaatsen of de artsen vragen om 
enkele flyers in hun wachtkamer te leggen. En vergeet vooral de mond-tot-mond 
reclame niet!

Spreek eventueel ook de lokale pers aan (De Bond, Kerk&Leven, regionale kranten 
en TV-stations). Op die manier wordt aan meer mensen getoond wat mogelijk is 
tussen jong en oud.

TIP
Voorzie een kleine attentie of herinnering voor de deelnemers en de begeleiders. 
Dit geeft een extra dimensie aan het project. De deelnemers zijn echt fier 
wanneer ze dit na de voorstelling ontvangen!

29



achTeraf

Vanuit Joka wordt nooit gevraagd of aangespoord om het contact te onderhouden. 
het is wel heel positief als dit spontaan gebeurt.

“We hopen dat de jongeren nog meermaals binnenspringen in het rusthuis 
om de ouderen op te zoeken. dat intergenerationeel contact was ook het 
uitgangspunt van ons project. Maar deze verantwoordelijkheid ligt vooral in 
handen van de jongeren. Zij moeten spontaan contact opnemen met de ouderen 
en eens langs gaan.”
stafmedewerker Joka, theaterproject 2011

Elk project werd wel afgesloten met een reünie: samen het filmpje of foto’s bekijken, 
iets eten of drinken en vooral veel vertellen.

“de jongeren zijn nog eens terug geweest naar het woonzorgcentrum. We 
gingen wandelen en een lekkere pannenkoek eten.”
Verantwoordelijke voorziening, muziekproject 2009

 
COACh GeZOChT

Niet alle intergenerationele projecten vragen een coach, maar een extra persoon 
kan nodig zijn voor het inbrengen van een bepaalde kunde of kennis (dans, 
theater, muziek,…). Onderschat echter ook niet de rol die hij of zij kan spelen als 
tussenpersoon. de coach behoort niet tot de groep ouderen en jongeren. daardoor 
is het voor hem soms gemakkelijker om de groepsgeest te versterken en het 
eindresultaat voor ogen te houden, of te bemiddelen als er een probleem de kop op 
steekt. 

“We hebben samen veel gelachen, soms waren er ook ambetante momenten. 
Goed dat er een coach was die het hoofd koel hield en wist wat ons te doen 
stond als een repetitie slecht geweest was.”
stafmedewerker Joka, muziekproject 2009
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afsPraken

Mits goede afspraken, wederzijds begrip en wat flexibiliteit, is het werken met een 
coach voor alle partijen een meerwaarde. Denk bij het inschakelen van een coach 
aan het volgende:
•	 De coach moet professioneel zijn in zijn vak maar meer nog oog hebben voor 

de kwetsbaarheid van het project. In het beste geval vind je iemand die voeling 
heeft met beide generaties en met deze generaties samen kan en wil werken. 
“In dit project bijvoorbeeld was er soms de frustratie van de jongeren dat het 
allemaal iets te traag ging, en voor de ouderen mocht het niet te snel gaan. De 
coach moet iemand zijn die hierin  een evenwicht kan vinden.” 
stafmedewerker Joka, muziekproject 2009

•	 Spreek met de coach goed op voorhand af. 
- Wat verwachten we van de coach: benadrukken dat vooral het proces  
 belangrijk is, en het eindproduct op de tweede plaats komt. 
- Wat verwacht de coach van ons: doelstelling, voorwaarden, bezorgdheden,  
 omkadering,…

•	 De coach moet op voorhand een zicht hebben op wat hij wil doen en bereiken, 
en dit duidelijk kunnen verwoorden aan de voorziening en de deelnemers.

oP zoek naar een coach

Afhankelijk van het project kan je via verschillende wegen een coach zoeken. Je kan 
een professional zoeken wat een kost met zich mee zal brengen. Of iemand die de 
uitdaging in zijn vrije tijd kan en wil aangaan. Zorg vooral dat de persoon vertrouwd 
is met de doelgroep!

Spreek verenigingen, vzw’s, scholen, koepels aan die met de desbetreffende materie 
bezig zijn. Misschien kennen zij iemand die geschikt is? Of vraag eens rond onder 
collega’s: misschien kennen zij iemand die deze taak kan opnemen? 

Onze zoektocht begon meestal op google en via de Kunst en erfgoededucatie vzw, 
het Vlaams Steunpunt voor amateurdans, een Leuvense toneelschool,… kwamen we 
uiteindelijk bij een geschikte coach terecht.
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de fInAnCIëLe kAnT VAn de MedAILLe

Het organiseren van een intergenerationeel project zal wat middelen vragen, maar 
hoeft zeker geen stukken van mensen te kosten. Het is interessant om op voorhand 
een budget op te stellen.

Hieronder alvast een lijst met posten die in onze projecten het budget bepaalden:
•	 Coach
•	 Verplaatsingskosten deelnemers, coach,…
•	 Catering bijeenkomsten
•	 Catering receptie
•	 Promotie voorstelling 
•	 Geluidsinstallatie voorstelling 
•	 bedanking deelnemers
•	 Kosten specifiek voor het project: huur muziekinstrumenten, kosten 

ingrediënten, kostuums, drukwerk, enz.

sPonsorinG en sUbsidie

Afhankelijk van het project en de beschikbare middelen, kan beslist worden om op 
zoek te gaan naar extra budget.

Je kan in de buurt op zoek gaan naar sponsoring. Met een beetje geluk vind je 
geïnteresseerden voor je project die financieel kunnen bijspringen. Dit kunnen 
bedrijven, zelfstandigen, serviceclubs, enz. zijn.

Je kan ook een subsidie aanvragen bij de overheid (provincies, steden en 
gemeenten: jeugddiensten of subsidies voor ‘gemeenschapsvormende projecten’) 
of bij een regionaal fonds. Vraag na in de gemeente of neem eens een kijkje op 
de website van de Koning Boudewijnstichting waar je alle fondsen die door hen 
beheerd worden, kan bekijken. (Fondsen opzoeken: www.kbs-frb.be à centrum voor 
filantropie)
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Zo’n aanvraag kan wel heel wat werk vragen. Om jezelf verloren tijd en frustratie te 
besparen, is het zeker nuttig even te bellen of jullie project in aanmerking kan komen 
bij een bepaald fonds alvorens een dossier op te maken. 

wie nieT rijk is, moeT slim zijn

Bij bepaalde projecten kon Joka samenwerken met stagiairs of vrijwilligers. Daardoor 
is veel mogelijk zonder al teveel middelen.

Bij het dansproject stelde de coach voor samen te werken met iemand die op 
zoek was naar een afstudeerproject ‘Theaterkostuum’. En voor het kookproject 
plaatsten we een zoekertje op vrijwilligersweb.be. Zo vonden we een professionele 
fotografe die het een uitdaging vond om  - vrijwillig - mee te werken aan een project 
dat ouderen en jongeren samenbrengt. Daardoor hadden we mooie foto’s van de 
deelnemers én van de gerechten en oogde het kookboek veel mooier.

Misschien vinden jullie iemand via het personeel, de bewoners of de verenigingen 
van het dorp die kan helpen bij filmen, monteren, fotograferen, catering van de 
receptie, inkleding, decor, grafisch vormgeven, …

Voor materiaal kan je meestal terecht bij de provinciale uitleendienst (podium, 
lichten, versterkers enz.) voor een zeer interessante prijs.
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sUCCesfACTORen
en VALkUILen

Joka leerde al doende. We verzamelen hieronder enkele ervaringen. Misschien 
helpen ze je om bepaalde fouten te vermijden en het project vlotjes te laten 
verlopen.

de wil

Het project moet gedragen worden door de directie en het personeel van het  
woonzorgcentrum. De begeleider van het project moet er ook echt in geloven want 
het vergt tijd en energie.

dUidelijkheid

Het slagen hangt zeker ook af van het maken van duidelijke afspraken, het 
goed aflijnen van het project van in het begin en communiceren. Zo bleek bij het 
kookproject dat het uittikken van de gerechten meer tijd in beslag nam dan gedacht, 
wat de nodige spanningen met zich meebracht:

“We moesten heel veel uittikken voor in het kookboek. Dat was niet tof, we 
kwamen om te koken.”
deelnemer, kookproject 2013

werken meT mensen

De leefwereld en verwachtingen kunnen ook sterk verschillen van generatie tot 
generatie. 

“We wilden na de repetitie nog eens iets gaan drinken of zo met de hele groep, 
maar dat is ons nooit gelukt. de ouderen zagen dit niet zitten.”
deelnemer Joka, muziekproject 2009

34



“De jongeren wilden goed repeteren omdat de datum van het optreden al 
gepland stond, terwijl de ouderen het voor het plezier deden en niet onder druk 
stonden. Soms zorgde dit voor een beetje frustraties en spanningen. Naar het 
einde toe was iedereen wel samen nerveus en trok men aan hetzelfde zeel.”
stafmedewerker Joka, muziekproject 2009

Werken met mensen kan altijd spanningen geven, daarvoor is geen generatieverschil 
nodig. Als karakters botsen, is daar soms weinig aan te doen. 

“Zo waren er wat spanningen tussen twee ouderen, Mark en eddy. Mark is 
beroepsmuzikant en eddy is amateurspeler. Marks eisen waren hoog en hij had 
soms problemen met het niveau van Eddy’s pianospel.” 1

stafmedewerker Joka, muziekproject 2009

Deels kan je dit opvangen door het project even los te laten en met de deelnemers 
iets helemaal anders te doen. een uitstap, een spel,… kan de groepsgeest 
bevorderen.

selecTie en moTivaTie oUderen

De keuze van de ouderen die je aanspreekt voor het project, kan je een 
onaangenaam gevoel geven. Je kiest bewust de ‘goeie’ ouderen eruit die bijvoorbeeld 
nog kunnen zingen, terwijl ook anderen er misschien zouden van genieten. Ook het 
beperken in aantal om alles beheersbaar te houden, is niet gemakkelijk.

daarnaast is het ook niet gemakkelijk de ouderen die nog kunnen meewerken, te 
overtuigen. Ze weten niet goed wat te verwachten en hebben schrik.

“Ik herinner me ook dat het in het begin moeilijk was om ouderen te motiveren 
om mee te doen. Ze stelden zich heel veel vragen en wilden liever op hun gemak 
zijn. bij sommige hebben we echt moeten aandringen. Uiteindelijk waren ze wel 
blij dat ze het gedaan hadden.”
stafmedewerker Joka, muziekproject 2009

1 Omwille van privacyredenen zijn de namen fictief.
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selecTie en moTivaTie jonGeren

Ook het vinden van de jongeren is niet gemakkelijk. Ze moeten bereid zijn gedurende 
enkele maanden een dag in de week vrij te houden voor het project. Misschien 
spreekt het samenwerken met ouderen hen niet onmiddellijk aan.

Voor de jongeren is het belangrijk iets in groepsverband te doen: de jongeren 
smeden ook een band onderling waardoor ze gemotiveerd blijven. Het schrijfproject 
toonde dit aan. Doordat het moeilijk was om jongeren te vinden, kwamen de 
deelnemers vanuit verschillende hoeken van Vlaanderen. Dat maakte het heel 
moeilijk om hen samen te brengen. dit gebrek aan groepsmomenten deed dit project 
geen goed.

Daarbovenop was er geen voorstellingsmoment. Ook dat zorgde voor een tekort aan 
motivatie en uithoudingsvermogen.

dUo’s
Voor sommige projecten werkte jong en oud in duo’s. Het voordeel is dat de 
band tussen die oudere en jongere sterker wordt en dat alle ouderen en jongeren 
aandacht krijgen, niet enkel de mondige jongere of de goedlachse oudere. 
 
TeGenslaG

Hou er altijd rekening mee dat jongeren kunnen afhaken: soms omwille van het 
onderschatten van de te investeren tijd of omwille van niet ingeloste verwachtingen. 
Om dit laatste te vermijden is communicatie heel belangrijk!

Ook deelnemende ouderen kunnen afhaken, door ziekte of omdat ze te snel 
achteruit gaan. Bespreek dit op voorhand met de jongeren: ze bouwen heel snel een 
band op met de ouderen en zijn soms erg aangeslagen als iemand van de ouderen 
niet meer verder kan met de groep. 
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orGanisaTie samenkomsTen en voorsTellinG

Het ideale tijdstip vinden voor de samenkomsten is een eerste uitdaging. Het 
is niet moeilijk in te zien dat de dagindeling van jongeren en die van ouderen 
in een woonzorgcentrum er helemaal anders uitziet. Onze ervaring leert dat 
woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag of -namiddag mogelijkheden zijn. 
Onze projecten liepen in het voorjaar, van februari tot mei, rekening houdend met 
examens. 

De voorstelling kan in de voorziening georganiseerd worden. Het tijdstip speelt een 
belangrijke rol: op vrijdagavond komen vooral vrienden en familie van de jongeren 
maar ook vrienden en familie van de ouderen. De zaterdagnamiddag is ideaal voor 
de andere bewoners van het woonzorgcentrum, maar ook voor familie van de 
ouderen, mensen met jonge kinderen of mensen die niet graag ’s avonds op stap 
zijn.

“We wilden aanvankelijk twee optredens plannen: één in het woonzorgcentrum 
in het weekend en één in een school tijdens de week. Maar door 
schoolverplichtingen van de jongeren, was het niet mogelijk om tijdens de week 
op te treden.”
stafmedewerker Joka, muziekproject 2009

“We wilden aanvankelijk graag twee optredens plannen op twee verschillende 
locaties, maar voor de oudere bewoners van het woonzorgcentrum was het 
omwille van fysieke beperkingen (rolstoelgebruikers) niet mogelijk om ver te 
reizen.”
stafmedewerker Joka, dansproject 2012

maar vooral...
Vergeet niet de deelnemers en begeleider(s) af en toe een pluim toe te werpen, een 
schouderklopje te geven, te tonen dat je gelooft in het project. Zorg ook dat ‘het 
samen plezier hebben’ niet vergeten wordt. Uiteindelijk is een intergenerationeel 
project pas geslaagd als de deelnemers met een positief gevoel terugblikken!
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TOT sLOT

Intergenerationele projecten zijn een manier om jongeren en ouderen samen te 
brengen op een gelijkwaardige manier. de projecten tonen aan dat het mogelijk is 
om mensen die vele levensjaren verschillen echt te laten samen werken. Ze hebben 
dezelfde bezorgdheden en dezelfde spanning voor een optreden. Er zijn natuurlijk 
verschillen, maar daarvoor ontstaat doorheen het project meer en meer begrip. 
Vooroordelen worden weggewerkt: oude mensen hebben heel wat in hun mars en 
kunnen heel grappig zijn en jonge mensen zijn niet zo lui als gedacht, om er maar 
enkele te noemen!

“Muziek maken is fijn, zeker als je het met een leuke bende kan doen.  Er staat 
geen leeftijd op, en dat hebben we ruimschoots bewezen met de Jeniors. 
Stuk voor stuk waren het toffe mensen. In ieder van hen zat talent, en dat is 
altijd handig. Ik was aangenaam verrast door de inbreng van onze ‘oudere’ 
muzikanten.  Van een generatiekloof was binnen de band weinig te merken. 
Iedereen kwam goed overeen.  
Op voorhand had ik geen verwachtingen gesteld zodat het voor mij alle kanten 
kon op gaan.  Al snel ging het de positieve kant op. De groep leefde, de sfeer 
was meestal uitbundig, om niet te zeggen, op het zotte af, maar dat was nu 
net de spirit: een goeie groepssfeer was volgens mij de drijfkracht van ons 
geslaagd eindresultaat.”
deelnemer, muziekproject 2009

een intergenerationeel project geeft aan ouderen de kans om wat afwisseling in hun 
dagelijkse leven te brengen en hun talenten nog eens in te zetten. Eenzame ouderen 
worden uit hun isolement gehaald.
Tijdens sommige projecten ontstonden mooie vriendschappen tussen de generaties. 
Het is geen ‘must’ en moet niet geforceerd worden maar het is natuurlijk fijn om te 
zien dat jongeren achteraf spontaan nog eens binnen springen.
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“We zijn zeer blij te zien dat het project ervoor heeft gezorgd dat een paar van 
de jongeren nog steeds contact hebben met de ouderen en hen af en toe gaan 
opzoeken.”
stafmedewerker Joka, dansproject 2012

Jong en oud groeien tijdens het proces. Iedereen is belangrijk in het geheel en 
draagt zijn verantwoordelijkheid. 

“elke deelnemer had in het theaterproject een belangrijke rol. Als iemand zou 
uitvallen, zou het zeker hetzelfde niet zijn.”
stafmedewerker Joka, theaterproject 2011

“het is mooi om te zien hoe elkeen, maar ook de groep, doorheen het project 
evolueert.”
stafmedewerker Joka, dansproject 2012

Tenslotte draagt een publieke voorstelling een steentje bij tot een positieve 
beeldvorming over ouderen, jongeren en intergenerationele samenwerking.

“Het project heeft alleszins iets doen bloeien, grenzen verlegd, visies doen 
verruimen, mooie herinneringen gecreëerd enz., en dat voor alle partijen.” 
stafmedewerker Joka, muziekproject 2009
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we hoPen daT jUllie moTivaTie en insPiraTie vinden bij heT lezen van deze 
ideeënbUndel. er zijn Tal van moGelijkheden waarvan wij er slechTs 
enkele UiTProbeerden. als jUllie zin GekreGen hebben om erin Te 
vlieGen, hoPen we daT deze ideeënbUndel een leidraad kan zijn die jUllie 
onmiddellijk oP de jUisTe weG zeT. alvasT sUcces en veel Plezier!
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diT is een PUblicaTie van

Joka, jongerenwerking Present vzw

Liefdadigheidstraat 39

1210 brussel

02/248 10 42

www.jokaweb.be

redacTie

Lieve Coorevits

vormGevinG

kim Vandenhoeck
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”heT nUT Is dAT ZOWeL de OUdeRe Mensen ALs de 
JOnGeRen enORM OPLeVen VAn heT PROJeCT. de bAnd 
dIe eR In dIe PAAR MAAnden GROeIT, Is PRAChTIG OM Te 
ZIen. OOk IkZeLf hAd nA dIe MAAnden GROTe AffInITeIT 

MeT de OUdeRen en MeT heT COnCePT.
stafmedewerker Joka, dansproject 2012


