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Vzw Thebe is méér dan zomaar de fusie van jeugdhuis TLONT en jeugdhuis Oké. Beide jeugdhuizen
bieden een zinvolle vrijetijdsbesteding aan met een uitgebreid activiteitenaanbod op vlak van
ontmoeting, vorming, recreatie, informatie, maatschappelijke participatie en het tot ontwikkeling
brengen van projecten.
De vzw wil kinderen, tieners en jongeren méér dan alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden.
De uitvalsbasis van de vzw Thebe zijn de beide jeugdhuizen. Vzw Thebe kiest daarin voor een
methodische integrale benadering.
Thebe wil haar doelgroep bereiken via een gestructureerd, maar laagdrempelig aanbod waarbij de
nadruk ligt op:
 medeverantwoordelijkheid voor het slagen van activiteiten,
 roldoorbrekend werken
 participatie en integratiebevorderend werken
 groepsgericht werken aan sociale vaardigheden
 verruiming van de ervaringswereld via spel, vorming...
 rechtstreeks werken met de verscheidene doelgroepen op basis van de eigenheid van elke
doelgroep
De aanpak van de werkingen draagt een emancipatorisch karakter en streeft naar een zo sterk
mogelijke integratie van de doelgroep. De methode Faché wordt hierbij gehanteerd alsook het
ervaringsgericht leren en inspraak.
Werkingen:
• Kinderwerking: iedere woensdag en zaterdag
• Tienerwerking: iedere woensdag en zaterdag
• Tienermeisjeswerking: iedere woensdag, vrijdag en zaterdag
• Jongerenwerking: iedere dag behalve zondag
• Kom y moni: iedere woensdag en zaterdag
• Tienermobiel: 3 maal per week
• Babbeldoos: iedere maandag en donderdag (behalve schoolvakanties)
• Zaalvoetbal: iedere woensdag
Bijzondere projecten:
• Boksproject
• Buurtbal: maandelijks terugkerende activiteiten (volleybal, voetbal, …)
• Internationale uitwisseling
• Monitorenopleiding: 2 jaarlijks terugkerend project
• Tewerkstellingsproject: jongeren van het deeltijds onderwijs die tewerkgesteld zijn bij vzw Thebe.
De noodzaak om vervoersmogelijkheden voor het jeugdhuis werd alsmaar groter. We willen met onze
werkingen ook activiteiten buiten onze eigen accommodaties organiseren om zo de jongeren uit hun
beperkte leefomgeving te halen en laten kennis te maken met een bredere samenleving. Het UFB
minibusje zal ons hierbij helpen. Hartelijk dank.

