HART VERWARMENDE
WINTERPRET
Hoewel de zon schijnt terwijl ik dit stukje schrijf, is stichting LOEK@YOU uit Veldhoven al druk bezig met de alle
activiteiten die plaats gaan vinden in de komende winter maanden.
De stichting is een jonge stichting die opkomt voor een kwetsbare doelgroep namelijk kinderen, jongeren en
volwassenen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijzonder thuiszittende kinderen zonder onderwijs draagt de
stichting een warm hart toe. Een groep die “ondergesneeuwd” is en nauwelijks goed in beeld is binnen ons
kikkerlandje.
De afgelopen jaren is menig kind begeleid door de stichting en is er zorg geboden aan kinderen en
ouders/opvoeders. Maar veel kinderen en volwassenen kennen Stichting LOEK@YOU van de leuke of
interessante projecten die de stichting ontwikkelt. Vele kinderen en ouders/opvoeders hebben hier al van mogen
genieten. De activiteiten zijn gratis of tegen een kleine vergoeding te bezoeken.
De komende maanden staan er weer een aantal superleuke activiteiten voor de deur. De stichting wil zoveel
mogelijk mensen die extra ondersteuning nodig hebben bereiken. De projecten zijn zeer geschikt voor kinderen
en jongeren met ASS, ADHD, hechtingsproblematiek, prikkelgevoelige kinderen, hoogbegaafde kinderen,
kinderen met trauma, kinderen die extra aandacht nodig hebben doordat een ouder/opvoeder ernstig ziek is of is
overleden enz. De activiteiten die plaatsvinden zijn kleinschalig.
Welke activiteiten staan er gepland
Er staan meerdere activiteiten gepland bij het project LOEK@TALENT. Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4
t/m 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen gratis deelnemen aan deze educatieve activiteiten
(maximaal 6 kinderen). Op de facebookgroep van LOEK@TALENT kunt u dit project volgen. De planning van
LOEK@TALENT kunt u vinden op: loekattalent.eventbrite.nl. Via dit systeem kunt u uw kind gratis opgeven via de
ticket knop. LOEK@TALENT loopt gedurende het gehele jaar en telkens komen er nieuwe activiteit. Tip, geef u
op om geïnformeerd te blijven over dit project via talent@lerenopeigenkracht.nl.
Bent u ouder/opvoeder van een kind wat ernstige moeilijkheden ondervindt binnen het onderwijs? Dan bent u
welkom bij het project LOEK@US. Hier worden gratis activiteiten georganiseerd voor het gehele gezin. Op 6
november en op 4 december van 09.30-11.30 uur staat de “ouderkamer” gepland. De ouderkamer is een plek
waar ouders/verzorgers onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar ontmoeten, met elkaar van gedachten
kunnen wisselen en kennis kunnen delen. U bent van harte welkom op de Heuvelstraat 60 in Veldhoven. U kunt
gewoon binnen komen lopen bij Heuvelstraat 60 Veldhoven. Op 14 december wordt Kerstival georganiseerd. Dit
is een gezellige kerstavond voor het gehele gezin. Deelname is gratis. Opgeven via:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kerstival-50643566270
Verder staat LOEK@WINTER gepland op 3 en 4 januari. LOEK@WINTER is een prikkelarm vakantieprogramma.
Bij LOEK@WINTER worden vijf super leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren die extra
ondersteuning nodig hebben, leeftijd 4 t/m 18 jaar. Wat gaan we doen? We gaan de olympische winterspelen
spelen, we spelen de winter game, we kijken een movie of doen mee aan FREEZE. Maar de creatieveling kan
“z’n ei” kwijt bij DIY- sneeuwman. Kinderen kunnen per activiteit opgeven en kunnen zelf kiezen hoe vaak ze
mee willen doen. Opgeven en meer informatie kunt u vinden op: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-loekwinter50648771840 via de ticket knop. Bij deelname wordt een kleine vergoeding gevraagd. Eten, drinken en lekkernij
is inbegrepen.
Heeft u ook al zin in deze winterpret? Wij wel! Het team van Stichting LOEK@YOU maakt zich klaar voor al deze
gezelligheid want weet, bij ons kan iedereen mee doen: ”Je bent bijzonder op je eigen manier.”
Winterse groetjes team LOEK@YOU – www.lerenopeigenkracht.nl
Wilt u op de hoogte blijven van Stichting LOEK@YOU, geef u dan op via info@lerenopeigenkracht.nl

