
DE ZONNEBLOEMBLAADJES  



HISTORIEK 

 Onstaan in 1971 als “spin-off” van de bedevaart Brugge – Banneux 
en opgericht door Zr. Marie-Cleophas Messiaen en E.H. Chris 
Deconinck 
 

 We waren te gast in Banneux, Pondrôme, Nieuwkerke, Rochefort, 
Tielt, Oudenburg, Oosterzele, Marche-en-Famenne, Meldert, 
Komen, Lommel, Zepperen, Borgloon, Sint-Niklaas, 
Remouchamps, Torhout, Poperinge, Arbre en Hoogstraten 
 

 Van 1990 tot 2000 was er een jongerengroep voor gasten vanaf 18 
jaar  
 

 2011: Sint Aloysius Instituut Zepperen (bij Sint-Truiden): 58 
kinderen + 55 begeleiders + 15 losse medewerkers = 128 personen 
 

 2012 wordt opnieuw Zepperen! De ideale kampplaats met enorm 
veel ruimte, voor zowel binnen- en buitenactiviteiten! 

 
 



DOELGROEP 

 Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met een fysische handicap 
(Duchène, spina bifida, spastische diparese, Rubenstein-Taybi 
syndroom, dystonie, ...) 
 

 Licht-mentale handicap en autisme is niet écht onze doelgroep maar 
iedere aanvraag wordt individueel behandeld 
 

 Voor iedere deelnemer wordt een individueel medisch en ADL-dossier 
aangelegd mét opvolging 
 

 Tijdens het groot zomerkamp voorzien wij een minimale kine-
behandeling, in samenspraak met de persoonlijke kinesist 
 

 Een aantal kinderen brengen op kamp hun eigen ligprothese mee, wij 
zorgen voor de accommodatie (zoals een verzorgingstafel, één of 
meerdere tilliften, wc- en douchestoelen) 

 



BEGELEIDERS 

 Voor jongeren vanaf 17 
jaar tot ... onbeperkt 
 

 Er worden geen 
specifieke eisen gesteld ! 
Motivatie en inzet zijn 
zéér belangrijk ! 



ONZE ACTIVITEITEN 

 23 t/m 25 maart  
            Weekend groep 1,2 & 3 
 
 30 maart t/m 1 april 

Weekend groep 4,5 & oudgasten 
 

 19 t/m 27 juli   
            Zomerkamp 
 
 22 september 
            Zonnebloemblaadjes Happening 

 
 16 t/m 18 november 
            Vormingsweekend leiding 

 
 26 december 
            Kerstfeestje leiding 

 

 



WEEKEND VOOR DE KINDEREN 

Een weekend voor alle 
kinderen. We werken altijd 
met een bepaald thema en 
bouwen daar een volledig 
weekend rond. 



KERSTFEESTJE LEIDING 

Op tweede kerstdag komt de 
leiding samen om: 
 

 de weekends met de 
kinderen voor te bereiden 
 

 even te bezinnen 
 

 en feestelijk af te sluiten 
met een gezellige maaltijd. 

 



VORMINGSWEEKEND LEIDING 

Een weekend voor de leiding 
met volgende activiteiten op 
het programma: 
 
 Vormende activiteiten 

voorbeeld: 
conflictbeheersing, hef- 
en tiltechnieken, … 
 

 Kampevaluatie 
 

 Ontspannende 
activiteiten 



HAPPENING 

Een leuke dag met een goed gevuld programma: 
 

 spelnamiddag voor de kinderen 
 

 projectie van de kampfoto’s 
 

 warme beenhesp 
 
Dé gelegenheid om iedereen die mee ging op kamp nog eens terug te zien! 
 
Dé gelegenheid voor familie en sympathisanten om kennis te maken met 
ons! 

 



KAMP 

Onze voornaamste activiteit is het zomerkamp dat elk jaar 
doorgaat eind Juli. 
 
We trekken jaarlijks naar een Vlaamse gemeente met zo’n 
60 leden, 60 leiding en een 15tal mensen in de algemene 
ploeg. 
  
We geven graag een impressie van hoe het er op zo’n kamp 
aan toe gaat met een aantal foto’s … 
 
  

 



GROEP 1 



GROEP 2 



GROEP 3 



GROEP 4 



GROEP 5 



ONTHAAL 

De werkgroep onthaal 
organiseert een grote 
spelnamiddag ter 
verwelkoming van alle 
kinderen. De bedoeling is om 
de kinderen en leiding kennis 
te laten maken met het 
kampterrein en elkaar. 

Tijdens het kamp zijn er ook een 
aantal algemene activiteiten. 

Verschillende werkgroepen 
verzorgen deze activiteiten … 



OCOP 

De werkgroep OCOP wekt elke morgen op een plezante 
manier de kinderen en zorgt voor een leuke start van de dag! 
 



KAMPTHEMA 

De rode draad door ons 
kamp is het kampthema. 
Elke dag spelen een aantal 
leiding toneeltjes in een 
bepaald thema. Het zijn 
telkens weer niet te missen 
momenten op ons kamp! 
 



ALGEMEEN 
SPEL 

Eén namiddag gooien we alle groepjes door elkaar 
en spelen we samen een algemeen spel. Pret verzekerd! 



VOETENTOCHT 
TWEEDAAGSE 

Groep 1, 2 en 3 doen jaarlijks een voetentocht. 
Groep 4 en 5 maken er zelfs een heuse tweedaagse van! 

 



OLEI 

Ontspanning voor de leiding 
na een drukke kampdag. 



OASE 

De werkgroep Oase verzorgt de eucharistieviering 
en de bezinning voor de leiding. 



LAATSTE AVOND 
(KAMPVUUR) 

Een kamp is pas geslaagd 
na een spetterend 
kampvuur. Elk groepje 
brengt er een liedje, we 
nemen tijd om samen 
terug te blikken op een 
mooie periode en vieren de 
Zonnebloemblaadjes die 
gedurende 3 jaar mee 
gingen met de 
Zonnebloemblaadjes. 
 



SPONSERING 

Een kamp vergt heel wat 
middelen.  
De werkgroep sponsoring 
contacteert sponsors die ons 
in staat stelt om het kamp te 
financiëren. 
(in natura en financiëel) 



ALGEMENE 
PLOEG 

Een kamp kan echter maar succesvol zijn dankzij 
de algemene ploeg die jaarlijks achter de schermen werkt. 

 



CONTACT 

 Onze nieuwsbrief 
 

 Onze contactgegevens: 
 

 de ZONNEBLOEMBLAADJES vzw 
 

 Zetel: 
     Kroonstraat 3 – 8930 Menen 
 

 Administratie en coördinatie: 
     Rosseel Jean-Pierre 
     Kroonstraat 3 - 8930 Menen 
     tel: 056/51.66.16 
     gsm: 0496/16.60.38 
     email: jp@zonnebloemblaadjes.be 
     website: www.zonnebloemblaadjes.be 
  

 



EINDE 


