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De Habbekratshelden          Habbekrats_on_tour



TIJD VOOR ONTSPANNING

HOOP

Het was een heel moeilijk jaar, maar we hebben ons allemaal als helden 
gedragen en het beste van onszelf gegeven.
Maar ook helden hebben nood aan ontspanning!
Habbekrats is een Belgische jongerenorganisatie die weet hoe ze helden moet 
verwennen, hoe ze hen plezier moet laten maken en avonturen laat beleven. 
Maar ook hoe hen een beetje rust te gunnen.
Daarom krijg jij deze uitnodiging van ons.

Habbekrats is een organisatie waar gedreven jonge mensen zich inzetten voor 
kinderen en jongeren. Overal in het land.
Samen gaan we op zoek naar de mooiste plaatsen van ons land. Plaatsen waar 
je plezier kan beleven, je ontspannen, rusten… plaatsen vol hoop.

Naar Zee
Heel vroeger al gingen de mensen naar zee, wanneer ze zich niet zo goed 
voelden. Vandaag is de kust nog altijd een van de beste plaatsen in ons land 
om letterlijk uit te waaien. De zee laat jongeren dromen, fantaseren, spelen en 
ontdekken.
De zee is gewoon… zalig!

BEAUFORT
BeauFort is de naam van ons kamp. Het is de term die gebruikt wordt voor 
windkracht. Maar ook voor alles wat mooi of ‘BEAU’ is er krachtig ‘FORT’.
Zoals de kinderen zelf: mooi en krachtig!
BEAUFORT tovert de zee tevoorschijn gedurende vijf dagen in de 
herfstvakantie van 1 tot en met 5 november.

Op het tempo van de zee
We nemen je vijf dagen mee op kamp, op het tempo van de zee en verkennen 
de kust van het westen naar het oosten. Van Nieuwpoort tot Knokke!
Onderweg houden we halt in Oostende want, daar wacht een bijzondere 
verrassing.

De activiteiten hebben alles te maken met de zon en de zee. 
De vijf dagen zitten vol met leuke strandspelen, ontdekkingen, verrassingen en 
vooral vriendschap.
Er is veel avontuur maar ook veel plaats voor rust en kalmte. Je kiest je eigen 
tempo.

We slapen in een grote boot, in een warm bed. Er zijn lekkere maaltijden en 
er is vooral een ploeg straffe, professionele begeleiders die goed voor je gaan 
zorgen. Van bij de aankomst tot je vertrek.

HOE GAAT HET NU VERDER?
We hebben plaats voor 30 kinderen van 8 tot en met 12 jaar oud, uit heel het 
land. Zij mogen volledig GRATIS deelnemen aan dit vijfdaags avontuur.
Je schrijft je in via beaufort@habbekrats.be met je naam, adres, 
telefoonnummer en geboortedatum. Daarna bellen wij je op om je deelna-
me te bevestigen, we vertellen wat je allemaal moet meenemen en wat niet.
Op 1 november pikken wij je ’s morgens op in je dorp of stad met een leuke 
minibus.
Op 5 november ’s avonds word je netjes weer thuis afgezet. Maar wel met 
een mooi, nieuw avontuur in je rugzak.

HOE KUNNEN WIJ JE NOG HELPEN?
HABBEKRATS is een heel ervaren jongerenorganisatie die zich al dertig jaar 
inspant voor kinderen in het hele land.

We hebben 15 mooie warme huizen voor kinderen, waaronder een Huis aan 
Zee en een groot Avonturenhuis in de Ardennen (La Roche-en-Ardenne).
Habbekrats heeft een professioneel team dat klaarstaat voor jongeren. 
Omdat we dat zo goed doen, krijgen we de Hoge Bescherming van 
H.M. Koningin Paola en wonnen we de Grote Belgische Kinderrechtenprijs.

Wanneer je vragen hebt mag je ons mailen via beaufort@habbekrats.be of 
hulp inroepen van een Habbekratsbegeleider. Meer op www.habbekrats.be


