DE WERELD VAN INDRA
De Wereld van Indra is een vzw gevestigd in Opwijk. Deze organisatie
richt zich op kinderen en jongeren die het omwille van emotionele- of
gedragsproblemen moeilijk hebben op school. Wij ondersteunen
deze jongeren in deze moeilijke periode en geven hen de kans om
nieuwe interesses te ontwikkelen en hun motivatie te
(her)ontdekken.
Jongeren van 6 tot 18 jaar kunnen bij ons één of enkele dagen per
week terecht gedurende een langere periode.
In overleg met de jongere en zijn omgeving zoeken we een antwoord op de concrete noden van elke
jongere en werken we een individuele aanpak en aanbod op maat uit.
Het einddoel is steeds dat de jongere weer kan functioneren binnen de vertrouwde school of zinvol
kiest voor een andere opleiding, zodat de kansen en het recht op goed en aangepast onderwijs voor
elke jongere gevrijwaard blijven.
Onze werking is gericht op het scheppen van rust en het verminderen van druk door schoolse
verwachtingen, persoonlijke problemen en het moeilijk functioneren in een groep van
leeftijdsgenoten. In een meer huiselijke en ontspannen sfeer is er bij ons dagelijks plaats voor een
vijftal jongeren. Doorgaans zijn er tussen 10 en 15 jongeren op het hetzelfde moment in begeleiding.
Een begeleiding duurt gemiddeld 3 maanden, maar kan ook 4 weken of een jaar duren. We
begeleiden ook de herstart in de school door een geleidelijke overgang op het tempo van de
jongere.
Dagelijks staat tijdens de schooluren een team van begeleiders klaar om de jongeren op te vangen.
Door ook met vrijwilligers te werken garanderen we een één op één begeleiding op maat van elke
jongere en een boeiend aanbod aan activiteiten.
Wij zetten in op activiteiten met een meerwaarde voor de jongere en de omgeving.











Werken in de natuur
Natuurbeleving
Ambachten
Koken en bakken
Creatief met materialen
Klussen binnen en buiten
Sport en spel
Persoonsgerichte en vormende activiteiten
Activiteiten die stress verminderen en het zelfvertrouwen verbeteren
…

(Ga zeker even kijken op onze

!)

