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JAP met als doelgroep…
JAP richt zich tot alle jongeren. Maar we besteden wel bijzondere aandacht aan jongeren die ‘out’
staan enerzijds (maatschappelijke kwetsbare jongeren), en kansrijke jongeren anderzijds
(hieronder verstaan we jongeren die méér kansen krijgen dan gemiddeld). We willen hen niet
isoleren, maar samenbrengen met ‘gewone’ leeftijdsgenoten om zo mekaars leefwereld te ontdekken.
Concreet denken we hierbij aan projecten die JAP realiseert met andersvaliden, jongeren uit
instellingen, vluchtelingenjongeren, jongeren met gedragsproblemen, allochtonen,…
JAP met een visie…
JAP wil het beste uit jongeren halen. We vertrekken vanuit de verwondering, vanuit het ongewone om
de dagdagelijkse sleur die heel wat jongeren ervaren te doorbreken. Hierbij gaan we ervan uit dat het
latente talent dat in elke jongere aanwezig is, geactiveerd kan worden door de inzet van het karakter.
We plaatsen jongeren doorheen onze activiteiten midden in de stroom van de wereld.
JAP met een filosofie…
Bij JAP leren jongeren van elkaar (peer education). We werken dus niet volgens een leider-lidmodel.
Onze methodiek baseert zich op het ervaringsgerichte leren. JAP creëert een lerende omgeving en
stimuleert tot het opnemen van verantwoordelijkheid.
JAP met als doelstellingen…
JAP streeft naar een afwisselend en uitdagend activiteitenaanbod voor groepen.
JAP wil jongeren individueel begeleiden, motiveren en ondersteunen om zich verder te
ontplooien.
JAP wil de beproefde methodiek van adventureactiviteiten verder ontwikkelen. Uit ervaring weten we
immers dat adventureactiviteiten het perfecte middel zijn om jongeren uit verschillende groepen
samen te brengen, om hen in groep te doen functioneren en structuur bij te brengen.
JAP wil een concept rond G-adventure ontwikkelen om adventuresport ook open te stellen voor
andersvaliden.
Project HANG LOOSE
JAP realiseert HANG LOOSE…
Jap laat jongeren die ‘out’ staan in de maatschappij samen op stap gaan met andere jongeren om hen
zo van elkaar te laten leren. Ook met HANG LOOSE wil JAP hierin slagen. In een oude legerloods op
de voormalige FRAC-terreinen (aan de Slachthuislaan in Turnhout) richt JAP samen mét de jongeren
een indoor adventureparcours in.
Het unieke aan dit adventureparcours is dat ze ook toegankelijk zal zijn voor andersvaliden
(mentaal en fysiek). Hiermee zorgt JAP zelfs voor een primeur in Vlaanderen. Op die manier wil JAP
een trekkersrol spelen in het ontwikkelen van G-adventure zodat deze methodiek kan worden
overgenomen in het Vlaamse sportlandschap voor mindervaliden. De Vlaamse Liga voor
Gehandicaptensport toont reeds haar interesse in het totaalproject.

De werkzaamheden zijn momenteel volop bezig. De ruimten zullen worden ingericht met een hoog en
laag adventureparcours (via ferratta, touwenparcours), een sanitair blok en een vergaderruimte, allen
toegankelijk voor de andersvaliden. Hierbij worden er bovendien jongeren uit het deeltijds onderwijs
ingeschakeld voor de uitvoering van bepaalde werken.
Dit jaar, UFB steunt JAP met de aankoop van een minibus.

