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Vorming, wat is dat?
Vorming dat is de naam van alle dingen die je opsteekt en leert om, op basis van je eigen identiteit, je eigen 
mogelijkheden te hanteren.
Dankzij goede vorming kan je in diverse situaties jezelf behelpen. Je wordt als het ware sterker, vaardiger, slimmer 
en vooral zelfstandiger.
Allemaal zaken die je kan gebruiken om in de grote wereld van vandaag te stappen.

Habbekrats zet zich heel hard in voor kinderen en jongeren.  We wensen dan ook dat zoveel mogelijk jonge mensen 
sterk in hun schoenen staan en een mooie toekomst kunnen tegemoet zien. Daarom hanteert Habbekrats vorming als 
sterk middel om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling.

Er zijn twee grote vormingsprojecten bij Habbekrats. Ze vallen allebei onder het luik VERWONDEREN. We gebruiken 
het werkwoord ‘verwonderen’ graag en dankbaar om onze vorming te doen slagen.
Het eerste grote vormingsproject werkt rond de PERSOONSVORMING en heet ‘De Habbekratshelden’. In dit project 
zetten we sterk in op de persoonlijkheid van jongeren, die we tot echte ‘Helden’ verheffen. Alles van dit project vind 
je in onze folder ‘De Habbekratshelden’, op onze website of op de Facebookpagina ‘dehabbekratshelden’.

Van het tweede grote vormingsproject ligt de folder hier voor je. Het heet ‘De Rechtvaardige Rechters’ en bevat 
vooral MAATSCHAPPELIJKE VORMING. Hier leer je op een leuke en belevende manier omgaan met de samenleving. 
Het project omvat twee luiken: V.I.P. en STAPPEN.

In V.I.P. halen we op een originele manier mensen en dingen uit de samenleving in huis. Maar jij als deelnemer blijft zelf 
de V.I.P., de ‘Very Important Person’. V.I.P.-ers komen elke week, op een avond samen in het knusse V.I.P.-lokaal van 
hun Trefpunt.

In STAPPEN keren we de boel om. We gaan dan zelf als onderzoekers op stap in de maatschappij en ontdekken wat 
er allemaal te beleven valt in je buurt, je stad en veel verder. Wie hier aan deelneemt, gaat op woensdagnamiddag op 
pad met de begeleiders en andere jongeren van het Trefpunt. Elke activiteit duurt ongeveer een hele namiddag. 
Het is altijd leuk én leerrijk.

In de V.I.P. en Stappen-reeks van 2019 zijn de jongeren de RECHTVAARDIGE RECHTERS. 
Zij verkennen de ‘hele wereld’ en beoordelen die op hun kindvriendelijkheid. 
Als leidraad hanteren ze de Kinderrechten, zodat ze op een strenge en rechtvaardige manier de hele samenleving 
een beetje kunnen aanmoedigen om in te zetten op kindvriendelijkheid. Maar vergis je niet! Kinderen zijn echt strenge 
rechters en bovendien presenteren ze hun eindrapport aan de Minister van Jeugd.

BEN OF KEN JE EEN JONGEN, OF EEN MEISJE DIE HEEL GRAAG EEN JAAR LANG AAN DIT PROJECT ZOU WILLEN 
DEELNEMEN, kijk dan snel verder in dit boekje wat er allemaal te beleven valt en ontdek op pagina 14 en 15 waar en 
hoe je gratis kan deelnemen aan de Rechtvaardige Rechters.

VORMING IS BEST LEUK!
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(R)ECHT-(V)AARDIG
De eerste vijf weken gaan we kijken hoe RECHTVAARDIG onze samenleving wel is. Daarom starten we 

in het KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, op woensdag 30 JANUARI. 

Daar weet men beter dan waar ook wat de Rechten van Kinderen zijn en waarop we moeten letten 

in ons project.

Tijdens de komende weken maken we kennis met het gerecht, de politie, onze rechten en plichten en 

gaan we zelf een ‘case’ bestuderen als onderzoekers, inspecteurs en detectives. 

Een beetje Cluedo, maar dan in het echt!

HET SLOTEVENT SPEELT ZICH AF OP DE RECHTBANK ZELF.

Daar gaan we deelnemen aan een groot assisenproces. Compleet met verdachten, advocaten, getuigen, 

alibi’s en motieven, onder het goedkeurend oog van een echte rechter.

Benieuwd of jullie echt RECHT kunnen spreken.

(R)echt-(V)aardig vindt plaats van 30 januari tot en met 2 maart 2019.

SLOT EVENT 

DE ZAAK X
Assisenzaak op kindermaat

Zaterdag 2 maart 2019
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GELOOF EN ONGELOOF
Je gelooft het of niet, maar niet iedereen is gelovig. Maar helemaal ongelovig is ook niemand. 

Iedereen gelooft wel in iets, tenminste toch in zichzelf.

Dat is ons uitgangspunt voor de komende vier weken. We gaan zoeken naar de zin en onzin van geloof, 

de kracht van het woord, de macht van religies en de waarde van waarheid.

De grote geloofsovertuigingen  komen ook  aan bod in deze reeks, en we kunnen niet ontkomen aan 

verrassende ontmoetingen met wijzen en wetenschappers.

IN HET SLOTEVENT MAKEN WE ZELF ONS ‘GROTE BOEK’. 

Het is een verzameling van alle waardevolle aantekeningen en lessen die we getrokken hebben na vier 

weken over GELOOF EN ONGELOOF. Het boek wordt plechtig overhandigd op een inspirerende plaats, 

een basiliek van waarden en waarheid, waar het kan worden ingezien om vele anderen te inspireren.

Geloof en Ongeloof vindt plaats van 11 maart tot en met 6 april 2019.

SLOT EVENT

HET GROTE BOEK
Inspirerende waarden en waarheden van kinderen

Zaterdag 6 april 2019

De Rechtvaardige Rechters.indd   6 14/12/18   21:16



De Rechtvaardige Rechters.indd   7 14/12/18   21:16



De Rechtvaardige Rechters.indd   8 14/12/18   21:16



BURGERS EN BUREN
De vijf weken voor de grote zomervakantie gaan we in onze eigen buurt en stad op zoek naar de 

toepassing van de Kinderrechten. Je kent natuurlijk je eigen huis, je straat, je stad…, of toch misschien 

helemaal niet zo goed. Weet je wie er allemaal in je straat woont, wat er allemaal in je stad te beleven 

is? We helpen je daarbij en knutselen een pak leuke bezoeken en activiteiten in elkaar, die ons helpen om 

betere BURGERS EN BUREN te worden.

Natuurlijk gaan we ook naar het hart van de stad, het Stadhuis, en gaan we spreken met 

de burgemeester en de Schepen van Jeugd. Want zij zijn degenen die best weten hoe in hun stad wordt 

omgegaan met de Rechten van het Kind.

OM HET HELEMAAL BURGERLIJK AF TE RONDEN ORGANISEREN WE EEN HUWELIJK OP HET STADHUIS. 

Compleet met alles erop en eraan.

Dat is meteen ook onze fantstische slotactiviteit van het voorjaar van de Rechtvaardige Rechters.

Burgers en Buren vindt plaats van 29 april ot 8 juni 2019.

SLOT EVENT

MARIAGE PARFAIT!
Een Habbekrats Huwelijk

Zaterdag 8 juni 2019
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DE SLIMME MENS
Perfect om, na de grote vakantie, te starten met DE SLIMME MENS.

We speuren opnieuw vijf weken lang onze samenleving af met als uitgangspunt kennis en kunde.

Klaar voor een rit door wetenschap en techniek? Een speurtocht doorheen beroepen en ambachten? 

Een zoektocht naar het IQ van onze samenleving? 

Uitvindingen, nieuwe technieken en inspirerende figuren passeren de revue. We proberen zoveel 

mogelijk informatie op te slagen en kennis op te doen, zo kunnen we voortaan als ruimdenkende 

jongeren  moeilijkheden oplossen en mogelijkheden benutten en zo onze samenleving verbeteren.

DE SLIMME MENS EINDIGT MET EEN UNIEK BEZOEK AAN DE UNIVERSITEIT waar de Habbekratshelden 

zelf een wonderbaarlijk gastcollege aanbieden.

De Slimme Mens vindt plaats van 23 september tot 26 oktober 2019.

SLOTEVENT

HET MEESTER-WERK
Master in de Kinderrechten

Zaterdag 26 oktober 2019
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WERELDBURGERS
Het is najaar, de herfstvakantie is achter de rug, en we naderen onze ‘proef op de som’.

We gaan een stukje verder in ons onderzoek naar de toepassing van de Kinderrechten en belanden in 

de echt grote wereld inclusief de grote vraagstukken en uitdagingen.

Natuurlijk beleven we de wereld ook op zijn mooist en maken we een wereldreis door onze eigen stad, 

ons eigen land. We bekijken ook de aarde vanuit de ruimte en onderzoeken de leefbaarheid van onze 

mooie planeet met een kritische blik.

VANUIT DE RUIMTE ZOOMEN WE VERDER IN EN EINDIGEN IN HET HART VAN EUROPA.

Hoe gaat Europa om met zijn kinderrechten?

Dat is ons laatste vraagstuk dat we oplossen in ons laatste grote event!  Europe for Children!

Wereldburgers vindt plaats van 11 november tot en met 14 december 2019.

SLOTEVENT:

EUROPE FOR CHILDREN
HET EINDRAPPORT

Zaterdag 14 december 2019
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DE RECHTVAARDIGE RECHTERS
Maar… hoe begin je eraan?
Oei, zo'n vorming, is dat iets moeilijk? Helemaal niet! 
Iedereen kan zich laten verwonderen. Het is een leuke 
beleving waar we ons allemaal goed bij voelen.
Vriendelijke Habbekratsbegeleiders gaan met jou aan de 
slag en volgen je eigen tempo.

Zij doen er alles aan om het programma luchtig en 
leuk te maken. Om heel veel dingen te doen, maar ook 
om voldoende pauzes in te lassen en te chillen met je 
nieuwe verwondervrienden. Als je het niet gelooft hoef 
je niet te komen of kan je het even uitproberen. 
Als je het wel gelooft, mag je nu verder lezen...

MAG IK DEELNEMEN?

Als je tussen 10 en 15 jaar bent, is het antwoord 
heel duidelijk: JA! Immers, Habbekrats is er, 
zonder onderscheid, voor elk kind. Natuurlijk is het 
meegenomen dat je zin hebt in avontuur en klaar bent 
om je te laten verwonderen in je stad en ver daarbuiten. 
Twijfel je toch? Neem dan contact op met één van de 
begeleiders in de trefpunten hieronder vermeld of vraag 
het via verwonderen@habbekrats.be.

HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?

Goed nieuws! Inschrijven hebben we heel eenvoudig 
gemaakt. Je kan het op meerdere manieren, kies zelf 
maar wat je het makkelijkste lijkt:

OPTIE 1: stap binnen in één van de bovenstaande 
Trefpunten en spreek een begeleider aan. Hij of zij zal 
je verder helpen en zorgen dat je wordt ingeschreven 
voor De Rechtvaardige Rechters.
OPTIE 2: stuur een mail naar verwonderen@habbekrats.
be om te laten weten dat je wil deelnemen. We helpen 
je dan persoonlijk verder.

HOEVEEL MOET IK BETALEN?

Nog meer goed nieuws! Je kan GRATIS deelnemen aan 
het programma van de Rechtvaardige Rechters.

WAAR KAN IK DEELNEMEN?

De Rechtvaardige Rechters gaat door in de volgende 
Trefpunten van Habbekrats:

For Teens - Prekersstraat 14, 2000 Antwerpen 
antwerpen@habbekrats.be

SURPLAS - Grote Markt/Grand-Place 20, 1000 Brussel/
Bruxelles - brussel@habbekrats.be 

De Fabriek - Raffinaderijstraatje 4, 9000 Gent 
defabriek@habbekrats.be

Het Heldenhuis - Brusselsesteenweg 166 - 1500 Halle
halle@habbekrats.be

De Hertog - Marktplein 6 - 9220 Hamme
hamme@habbekrats.be

Het Huis van de Vos -  Walputstraat 29 - 3500 Hasselt
hasselt@habbekrats.be

Het Huis aan Zee - Koning Albert I Promenade 21 - 8400 
Oostende - oostende@habbekrats.be

Klokhuis - Trudobron 20 - 3800 Sint-Truiden
sint-truiden@habbekrats.be

De Loft -  Koophandelstraat 14 - 9230 Wetteren
wetteren@habbekrats.be

 derechtvaardigerechters
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WANNEER KAN IK DEELNEMEN?

Op woensdag 30 januari trappen we het jaar 
feestelijk af! Meer info in je Trefpunt.

(R)ECHT-(V)AARDIG gaat door van 
30 januari tot en met 2 maart.
GELOOF & ONGELOOF gaat door van 
11 maart tot en met 8 april.
BURGERS & BUREN gaat door van 
29 april tot en met 6 juni.
DE SLIMME MENS gaat door van
23 september tot en met 26 oktober.
KINDEREN VAN DE WERELD gaat door van
11 november tot en met 14 december.

Tijdens de vormingsweken vindt er telkens een 
vorming, V.I.P., door in het Trefpunt. 
Hierover kom je ter plaatse meer te weten.

De uitstappen, STAPPEN, vinden plaats op 
woensdagnamiddag. De slotevents, aan het einde van 
een thema, kunnen ook plaatsvinden op zaterdag.

WIE KAN ME NOG VERDER HELPEN?

Heb je toch nog vragen of is niet alles duidelijk? 
Stuur dan een mail naar verwonderen@habbekrats.be, 
bel naar 092342349 of kom eens op bezoek in
Het Ontmoetingshuis, 
Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent.

HOE KAN HABBEKRATS JE NOG HELPEN?

In elk Trefpunt kan je bijna elke weekdag kinderen, 
jongeren en begeleiders van Habbekrats ONTMOETEN.

Je kan je er ook laten VERWONDEREN in de originele 
ruimtes of tijdens de meerdaagse avonturen van DE 
HABBEKRATSHELDEN

Tot slot willen we je ook helpen wanneer je in de knoei 
zit. Habbekrats heeft alles in huis om kleine en grote 
jongerenproblemen op te lossen. Dit project noemen 
we VERBINDEN.
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LAUREAAT KINDERRECHTENPRIJS 2018

Een nationale jury van kinderen en jongeren  tussen 10 en 17 jaar
reikte op 17 november 2018 de Belgische Kinderrechtenprijs uit 

aan de vzw Habbekrats.
Habbekrats is een jeugdwerking met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren 

die minder kansen krijgen doordat ze opgroeien in kwetsbare situaties.
‘We hebben voor Habbekrats gekozen omdat die organisatie heel bewust bezig is met kinderrechten 

en er zonder onderscheid is voor alle kinderen en jongeren’.
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