
Kamp stage aanbod voor lagere school kinderen te Woongemeenschap Weegbree olv-Waver. 

 

 

 

12 tem 16 juli: Yoga-dansstage voor kinderen ( 6 tem 9 jarigen) 

19 tem 23 juli: Yoga-dansstage voor kinderen ( 10 tem 12 jaar) 
 

Dans, yoga en lichaamswerk staan centraal in deze stage. 

Via oefeningen worden de kinderen uitgedaagd hun lichaam te verkennen en te doen bewegen. 

Actieve en ontspannende oefeningen wisselen elkaar af. 

We werken zowel binnen als buiten in onze mooie permacultuur tuin. 

We maken ook tijd voor korte mindfulness oefeningen en groepsgesprekken. 

Voorkennis van yoga of dans is niet nodig. 

Kleine groep! max 10 kinderen. 

 

Praktisch: 

ma-vrijdag start 9u, kinderen welkom vanaf 8.45u. Pauze wordt voorzien in de voormiddag. 

Omstreeks 12.15u eten we samen en is er vrije tijd . Tussen 13.30u en 14u worden de kinderen 

opgehaald. 

Prijs: 140 euro 

 

 

16 tem 20 augustus Natuurbeleving Kamp voor kinderen (8 tem 12 jaar) 
 

Kampje waarbij natuur en het zelfvoorzienende leven in gemeenschap en boerderij centraal staat. 

Wat kunnen de kinderen zoal verwachten: 

verzorgen kippen 

helpen in de tuin( opruim, planten, oogsten,...) 

zintuiglijke spelen 

vrij spel 

kampen bouwen,zalfje maken, siroop maken 

educatieve spelen en groepsgesprekken met thema zorg voor de natuur 

kampvuur 

samen koken 

... 

 

Praktisch: 

ma-woe: 9u-13.30u 

Donderdag : ganse dag + overnachting tot vrijdag. 

Vrijdag: 12u einde en ophaal kindjes 

Kinderen zijn welkom vanaf 8.45u. Pauze en fruit wordt voorzien in de voormiddag. Omstreeks 

12.30u eten we samen en is het vrij spel. Ophaal kinderen tussen 13.30u en 14u 

 

Donderdag maken we samen ons avondmaal en dessert. We bouwen een gezellig tentenkamp, 

steken het vuur aan.. 

Vrijdagvoormiddag ontbijten we samen , ruimen we op en is er tijd voor deelronde. Ophaal kids 

tussen 12u en 12.30u 

Kleine groep! max 10 kinderen. 

Prijs: 165 euro all inclusive. 

 

 

 



Wie ben ik? :-) 

 

Hallo ik ben Liesbet, 33 jaar en blije, trotse moeder van Louwie (bijna 2 jaar). Sinds Augustus 2019 

maak ik samen met mijn man en zoon deel uit van de woongemeenschap De Weegbree. 

Van jongs af aan heb ik dichtbij de natuur mogen leven. Ik ben er nog steeds dankbaar voor 

opgegroeid te zijn in een dorp vlakbij een groot bos en ons huis omgeven door weiden. 

De liefde voor de natuur, koken, en groene vingers kreeg ik mee van mijn moeder en grootfamilie. 

 

Mede door mijn reizen, werk en leven in Zuid-Amerika, ben ik me meer gaan verdiepen in de 

knepen van het zelfvoorzienend leven, minder afval produceren, eigen groenten en fruit telen, 

bewust (minder) consumeren,...en ga zo maar voort. Ik noem mezelf geen Professional in het 

zelfvoorzienend leven, maar ik draag graag mijn steentje bij en blijf leren-experimenteren. 

 

Zo ik een hart heb voor de natuur heb ik ook een hart voor kinderen en jongeren. Ik vind het erg 

leuk om samen met hen activiteiten te beleven. Kennis door te geven, henzelf ook te laten 

ontdekken en creëren. Mijn voorkeur gaat uit naar begeleiding van kleine groepen, zodat ik 

aandacht kan hebben voor elk van hen. 

 

In 2008 studeerde ik af als sociaal cultureel werker aan de KdG te Antwerpen. Waarna vele jaren 

van reizen, vrijwilligerswerk, seizoenswerk, projectwerk volgden. Ik deed zowel in binnen als 

buitenland ervaring op mbt kinder en jongerenwerk. 

In 2014 volgde ik een danscoach voor kinderen en jongeren. In 2016 behaalde ik het erkend 

certificaat van kinderyogadocent bij Arterre vzw. 

Sinds mijn studenten jaren kook ik veel en graag en volgde ook regelmatig kookworkshops. In 2019 

sloot ik aan bij Velt en volgde ik de cursus “Ecokok”om zo ook les te kunnen geven aan jong en 

oud. 

 

Ik kijk er alvast naar uit jullie kinderen te mogen ontvangen en een leuke tijd met hen te besteden. 

 

Meer info en inschrijvingen? ik hoor het graag. 

 

Hartelijke groeten 

Liesbet 

(0489683118) 

 

 

 


