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Leuk dat je interesse hebt in onze organisatie. 
Maar wat is Bloemenstad eigenlijk?  

Bloemenstad is  een frisse jeugdvereniging! Open 
voor iedereen, maar met de focus op personen 
met een verstandelijke beperking en met een 
kwetsbare achtergrond. 

Onze visie: een samenleving waar diversiteit, 
inclusie en vrijwilligerswerk een evidentie zijn. 
Bij Bloemenstad kan iedereen, zowel deelnemers 
als vrijwilligers, een groeitraject doorlopen.   

Heb je zin om nieuwe, leuke mensen te leren 
kennen? Dan is Bloemenstad helemaal jouw ding!

joehoeeee!

WELKOM!
BIJ BLOEMENSTAD



alles op een rijtje!

ONZE GASTEN - P.06 
PROFILERING? 
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VRIJWILLIGERS OP KAMP
BAVO?
ONZE KAMPLOCATIES - P.27 
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DE HOGE RIELEN 4
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call me, us
on the line
call me, 
anytime

Het team van medewerkers 
staat klaar om op al je vragen, 
opmerkingen, suggesties te 
antwoorden. Wil je iets vertellen? 

WIJ LUISTEREN!

Ebergiste de Deynestraat, 2E 
9000 Gent, Oost-Vlaanderen
www.bloemenstad.be
info@bloemenstad.be
@bloemenstadvzw
+32470208444
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Bij Bloemenstad zijn deelnemers onze gasten. 
Waarom gasten? 
Omdat we iedereen met open armen ontvangen! 
Onze gasten geven vorm aan het unieke karakter van 
Bloemenstad. Voor velen van hen is Bloemenstad niet 
meer weg te denken. Zij maken de Bloemenstadcirkel 
rond. Dankzij hun gelach en pretogen kiezen 
vrijwilligers er keer op keer voor om activiteiten, 
kampen en vakanties te begeleiden.

We delen onze gasten op in drie categorieën met 
elk hun eigen werking:

1.SPELCAROUSEL:   activiteiten voor kinderen en 
jongeren met een verstandelijke beperking en 
bijkomende zorgvragen.

2.CONGÉ CANAPÉ:             activiteiten voor volwassenen 
met een verstandelijke beperking en bijkomende 
zorgvragen.

3.KATAPULT:      naschoolse ateliers gericht op talent 
-ontwikkeling voor kinderen en jongeren uit een 
kwetsbare context te Gent.

2.CONGÉ CANAPÉ:             activiteiten voor volwassenen 

3.KATAPULT:      
-ontwikkeling voor kinderen en jongeren uit een 

   activiteiten voor kinderen en 
jongeren met een verstandelijke beperking en 
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Om te bepalen in welke groep onze gasten zich kunnen 
ontplooien, wordt er gekeken naar de mate waarin een 
deelnemer voor zichzelf kan zorgen. Dit omschrijven 
we bij Bloemenstad als Activiteiten uit het Dagelijkse 
Leven ofwel ADL. 

ADL omvat alle handelingen die we op een dag 
uitvoeren, zonder stil te staan bij ‘hoe’ we ze doen. 
Bloemenstad gebruikt volgende ADL-activiteiten als 
leidraad: wassen in bad of douche, aan- en uitkleden, 
toiletbezoek en eten/drinken.

Bloemenstad heeft ervoor gekozen om een letter en 
cijfersysteem te ontwikkelen voor de indeling van onze 
groepen. 

• De letter slaat op de mate van beperking of 
gedragsproblematiek. 

• Het cijfer slaat op de leeftijdscategorie binnen een 
bepaalde groep.

Geraak je er niet aan uit? Geen enkel probleem! Het 
medewerkersteam staat voor je klaar om vragen te 
beantwoorden via info@bloemenstad.be
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A B C, it’s 
easy as
1 2 3, as 
simple as
1 2 3, as 
simple as
1 2 3, as 

do re mi, 
simple as
do re mi, 
simple as

A B C, 
1 2 3
A B C, 
1 2 3
A B C, 



Spelcarousel is onze werking voor gasten van 
4 tot 21 jaar. We spreken hier over kinderen of 
jongeren met een verstandelijke beperking 
en een bijkomende zorgproblematiek.
A, B & C zijn de groepen van Spelcarousel.

SPELCAROUSEL

A
A
A

B
B
B

C
C
C

*B4:  Alle gasten met een B-profi el en die 
een 1-1 of 2-1 begeleiding nodig hebben.

A B C
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4-8 JAAR 8-21 JAAR 4-21 JAAR

B1,B2,B3,B4* C1,C2

DOOR MIJN 
LEEFTIJD 

HEB IK HULP 
NODIG

ER WORDT BEST 
EEN OOGJE 
IN HET ZEIL 
GEHOUDEN

TANDEN 
GEPOETST? ...

IK HEB MEESTAL 
HULP NODIG

HELPEN BIJ HET 
WC BEZOEK, 

ROLSTOEL 
DUWEN,... 

LICHT TOT 
MATIG

LICHT TOT 
MATIG

MATIG TOT 
ERNSTIG
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Zin om een hele week te ravotten, kan je 
tegen wat vuiligheid, geniet je ervan om 
spelletjes te spelen? Dan is deze week echt 
helemaal iets voor jou! 
De monitoren bezitten over een gigantische 
portie fantasie om het kamp onvergetelijk 
te maken! Creativiteit, jezelf uitleven, ... het 
kan allemaal in onze A groep.A

EXTRA INFO - EXTRA INFO - EXTRA INFO - EXTRA INFO - E
X-

B1
Hou je van actief heen en weer 
springen? Speel je graag spelletjes en 
hou je van wat uitdaging? Dan is deze 
groep volledig jouw ding. Altijd een 
piraat, alien, ridder willen zijn? Letsgo!
De gasten van B1 zijn 8 - 12 jaar.

B2
Chillen, ravotten, om-ter-coolste 
verhalen vertellen, zingen, dansen... 
Klinkt dit iets voor jou? Ga dan mee met 
B2! Bij deze groep staat alles in teken 
van actie en avontuur.
De gasten van B2 zijn 12 - 16 jaar.

B3
Moni’s en gasten geven samen vorm aan 
de kampweek, want leeftijdsgenoten 
die er samen op uit trekken: DAT IS B3! 
Het activiteitenaanbod varieert van 
uitermate avontuurlijk tot ultiem chillen.
De gasten van B3 zijn 16 - 21 jaar.



Verzorging en comfort zijn belangrijk 
in de C1 groep.De activiteiten zijn rustig 
en zeer laagdrempelig! Af en toe eens 
gek doen, maar met nodige hulp, dat 
kan allemaal!
De gasten van C1 zijn 4 - 14 jaar.C1
Je bent jong en je wilt wat! Andere 
horizonten verkennen, je omringen met 
leeftijdsgenoten en moni’s waarop je 
kan vertrouwen? In deze groep is er net 
dat beetje meer ondersteuning nodig, 
maar ruimte tot volledig uitleven! 
De gasten van C2 zijn 14 - 21 jaar.C2

EXTRA INFO - EXTRA INFO - EXTRA INFO - EXTRA INFO - E
X-

B3

B4
Heb je een B-profiel maar nood aan 
1-1 of 2-1 begeleiding? Dan is B4 de 
geschikte groep voor jou! Op naar een 
schitterend kamp!

ABC
WATTE?! 

Geraak je niet wegwijs in 
de groepsverdeling van 
Spelcarousel? Aarzel dan 
niet om contact met ons 
op te nemen. Dit kan via 
+32470208444 of 
info@bloemenstad.be





CONGÉ CANAPÉ

Congé canapé is de werking voor gasten +21 
jaar. We spreken hier over volwassenen met 
een verstandelijke beperking.Onze vakanties 
voor volwassenen staan vooral in thema van 
rust en ontspanning. 
D, E, F & G zijn de groepen van Congé canapé.

*D4:  Alle gasten met een D-profi el en die een 
1-1 of 2-1 begeleiding nodig hebben.
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D E F G

D
D
D

E
E
E

F
F
F

G
G
G

21 - 45+
 JAAR

21 - 45+
 JAAR

21 - 45+
 JAAR

21 - 45+
 JAAR

D1,D2,D3,D4* F1,F2 G1,G2

IK BEN
 ZELF-

STANDIG

IK HEB 
ALTIJD 
NOOD 

AAN HULP 

IK HEB 
MEESTAL 

HULP 
NODIG

IK HEB 
MEESTAL 

HULP 
NODIG

LICHTMATIG TOT 
ERNSTIG

MATIG TOT 
ERNSTIG

LICHT TOT 
MATIG
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Een giga krijt-tekening maken op de 
stoep, een muziekavond organiseren  
of rusten tijdens een welness 
namiddag. Er is vanalles mogelijk bij 
de D1 groep.
De gasten van D1 zijn 21 - 30 jaar. 

D1
Een namiddag in het zwembad, 
luieren in de zon of creatief bezig zijn 
met klei. In deze groep wordt er tijd 
genomen om alles stap voor stap uit 
te leggen.
De gasten van D2 zijn 30 - 45 jaar. 

D2
Een pannenkoekennamiddag met 
koffie, een muziekfestival of magische 
show. Deze groep houdt van een rustig 
moment, maar kan genieten van wat 
ambiance! Waar is dat feestje?!
De gasten van D3 zijn 45+ jaar. 

D3
Heb je een D-profiel maar nood aan 
1-1 of 2-1 begeleiding? Dan is D4 de 
geschikte groep voor jou!  Op naar 
een schitterende vakantie!D4

Ben jij een levensgenieter? Hou je van 
toffe gesprekken? Maken de kleine 
dingen in het leven jou gelukkig? 
Dan is de E groep iets voor jou!  
De gasten van E zijn 21 - 45+ jaar. E

EXTRA INFO - EXTRA INFO - EXTRA INFO - EXTRA INFO - E
X-



Ontspanning en amusement staan 
centraal in de F2 groep. Er worden 
activiteiten op maat georganiseerd 
met oog op comfort en verzorging. 
De gasten van F2 zijn 45+ jaar.F2

E

F1
Verzorging, comfort en nabijheid zijn 
belangrijk in de F1 groep.De activiteiten 
zijn zeer laagdrempelig met af en toe 
eens een uitdaging. 
De gasten van F1 zijn 21 - 45 jaar.

G1
G2

Een leuke uitstap, een terrasje in de 
zon, luidkeels meezingen, ... Dat kan 
allemaal in de G1 groep. De activiteiten 
zijn divers en er is voor ieder wat wils.
De gasten van G1 zijn 21 - 45 jaar.

De G2 groep heeft graag wat rust, 
maar is er een bingo of quizavond dan  
wordt er enthousiast meegedaan.  
De gasten van G2 zijn 45+ jaar.

EXTRA INFO - EXTRA INFO - EXTRA INFO - EXTRA INFO - E
X-

DEFG
GROEP?! 

Meer info nodig over de 
groepsverdeling van Congé 
canapé? Aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen. 
Dit kan via +32470208444 
of info@bloemenstad.be





KATAPULT
Katapult is de atelierwerking van Bloemenstad. 
Deze atelierwerking is er voor kinderen en 
jongeren uit Gent. In de ateliers staan de ideëen 
en de leefwereld van kinderen en jongeren 
centraal. Meerdere dagen per week gaan we 
aan de slag met talentontwikkeling.

Skribbel zet in op creativiteit met 
kinderen tussen 6 en 12 jaar uit 
(Nieuw) Gent.

Plan-eet staat in teken van 
gezonde voeding. Het is een 
eerste kennismaking met koken 
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 
uit (Nieuw) Gent

Impuls is even de benen losgooien 
en leuke  spelletjes spelen met 
jouw Bloemenstadvrienden en 
-vriendinnen.

B-nieuwd is er voor de jongeren 
van +12 jaar. Samen verdiepen 
we ons in verschillende leuke 
thema’s.

Tijdens de zomervakantie worden er in Gent 
ALL-IN kampen georganiseerd. Tijdens deze 
kampen wordt er ingezet op inclusie. Kinderen 
met een verstandelijke beperking spelen 
samen met kinderen uit Gent. Met respect voor 
elkaar onstaat er een prachtige ontmoeting 
met onvergetelijke momenten!17



BIJ BLOEMENSTAD 
MAAK IK VRIENDEN 
VOOR HET LEVEN, 
BELEEF IK 
DE LEUKSTE 
AVONTUREN 
EN VOEL IK ME 
VOLLEDIG THUIS.

SARAH 



SARAH 
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Zonder vrijwilligers zou Bloemenstad niet 
bestaan. Zij zorgen ervoor dat onze gasten 
keer op keer plezier beleven en met een 
lach op hun gezicht huiswaarts gaan.

Maar dat is niet alles: Bloemenstad hecht 
zeer veel belang aan de inspraak van 
haar vrijwilligers. Daarom kan je als 
vrijwilliger systematisch verschillende 
verantwoordelijkheden opnemen die de 
werking mee vorm geven.

de motor van bloemenstad

haar vrijwilligers. Daarom kan je als 
vrijwilliger systematisch verschillende 
verantwoordelijkheden opnemen die de 
werking mee vorm geven.

Loco Motief  is de werking van 
Bloemenstad die activiteiten 
voorziet voor de vrijwilligers.  Elk 
motief is goed genoeg om eens 
loco te gaan.  Daarbovenop zijn 
er ook tal van refl ectiemomenten, 
vormingen en infosessies om 
onze vrijwilligers voldoende te 
ondersteunen. DEMAKS!

20



onze vrijw
illig

ers - onze vrijwilli
ge

rs
  

   m
ee op kamp en vakantie - mee op 

Het secretariaat op kamp is een groepje 
van 2 à 3 enorm ervaren monitoren. 
Heb je een probleem? Dan staan ze 
klaar te helpen. Ze zijn namelijk hét 
aanspreekpunt op kamp! 

Op kamp worden de gasten in 
groepen verdeeld. Per groep wordt 
er een groepsmoni aangesteld. 
Deze moni ondersteunt en coacht 
de medemonitoren.

Bloemenstad streeft naar 1 moni per 3 
gasten. Voor een groep van 10 gasten komt 
dat overeen met een moniploeg van +/- 4 
personen. In B4 en D4 wordt er 1-1 of 2-1 
begeleiding voorzien.
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WAT SCHAFT DE POT?

Om de gasten en monitoren te voorzien van lekkere 
maaltijden is er op ieder kamp en vakantie ook een 
keukenploeg. Zin om een hele week te kokerellen 
en heel wat blije gezichten te zien? Dan is een 
plaats in de keukenploeg zeker iets voor jou! 

Wij zoeken ieder jaar heel wat 
keukenvrijwilligers. Wil je met een 
groep vrienden, alleen of met je gezin 
komen koken? ALTIJD WELKOM!
Mail naar info@bloemenstad.be
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HET OPNEMEN VAN 
VERSCHILLENDE 
ROLLEN MAAKT MIJN 
VRIJWILLIGERSWERK 
BIJ BLOEMENSTAD 
SUPER INTERESSANT! 

HET OPNEMEN VAN 
VERSCHILLENDE 
ROLLEN MAAKT MIJN 
VRIJWILLIGERSWERK 
BIJ BLOEMENSTAD 
SUPER INTERESSANT! 

MAARTEN



        
             

    
        

     erkende animatorcursus             BAVO- VIBES
Bij Bloemenstad dragen we de kwaliteit van 
jouw moni-skills hoog in het vaandel. Door een 
ruim scala aan cursussen en workshop aan te 
bieden, kunnen vrijwilligers bij Bloemenstad 
zich verdiepen in allerhande thema’s die 
betrekking hebben op jeugdwerk.

Als erkende organisatie in het jeugdwerk 
organiseert Bloemenstad een officiële 
animatorcursus: de basisvorming oftewel 
BAVO. Dit is een 5 daagse rollercoaster van 
info over sport en spel, nieuwe mensen leren 
kennen, grenzen verleggen en vooral feeling 
krijgen met het jeugdwerk. Na de cursus volgt 
een stage die je zelf mag kiezen. Als die met 
succes is afgerond, krijg je een attest en kan je 
jezelf “animator in het jeugdwerk” noemen.

   nieuw in het jeugdwerk?

           
       interesse?

Je kan deelnemen aan BAVO vanaf 15 jaar.
Heb je goesting om een dosis kennis te krijgen 
over het jeugdwerk? Aarzel niet en schrijf je 
in voor BAVO, een erkende animatorcursus!



erkende animatorcursus
BAVO- VIBES

interesse?

BAVO IS ZALIG!
IK HEB ER VRIENDEN 
VOOR HET LEVEN 
GEMAAKT.
WIM
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De Box is de uitvalbasis van Bloemenstad 
in Nieuw Gent. De site is een combinatie 
van rust en natuur in een dynamische 
stad en wil verschillende organisaties en 
particulieren bij elkaar brengen.

Standaard gaan de ateliers van Katapult 
hier door. Daarnaast is er ruimte voor 
weekends met overnachtingen, worden 
er overleggen ingepland, ... 
Tijdens de zomervakanties zet de Box in 
op kampen vol plezier en waterpret! 

Interesse om de Box te huren? 
Mail naar: info@bloemenstad.be voor 
meer informatie en prijzen.

DE BOX
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DOMEIN
MENAS

Het grote, groene domein in Sint-Ma-
ria-Aalter heet domein Menas. Het 
ligt aan de rand van de bossen op de 
grens van Oost- en West-Vlaanderen. 
Het is een oase van rust waar al 
jarenlang kampen van Bloemenstad 
worden georganiseerd. 

ontdek de prachtig
e ka

m
er

s
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DOMEIN
MENAS

Omringt door bos, opstaan met het gezang 
van vogels, prachtige zonsondergangen 
en sterrenhemels om u tegen te zeggen: 
natuur staat centraal in de Hoge Rielen. 
Tijdens de zomervakantie kan je onze 
vrijwilligers en gasten hier  Bloemenstad-
liedjes horen brullen over het volledige 
domein.

DE HOGE
RIELEN

De vrijwilligers van Bloemenstad kunnen 
zelf beslissen hoe ze hun engagement 
opnemen. Voor vrijwilligers die bruisen 
van ideëen bestaat de mogelijkheid om 
een themakamp te organiseren. Bij een 
themakamp kijken de vrijwilligers zelf 
voor een locatie en staat de volledige 
kampweek letterlijk in thema van een 
bepaald onderwerp.

ANDERE
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