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Beste Kei-Jonger, 

Op zaterdag 28 april 2018 kwamen we met een hele 

groep Kei-Jongers samen in het O.C. Elckerlyc te 

Hasselt voor ‘Laat je stem horen!’.  

 

 

 

 

In de voormiddag konden jullie je gedacht geven over:  

 De website van Kei-Jong  

 De Facebookpagina van Kei-Jong  

Nieuwe Kei-Jongers konden kennismaken met onze 

cursussen.    

In de namiddag konden jullie deelnemen aan een toffe 

workshop: 

 Vlaaien bakken  

 EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) 

 Rookbom-fotografie 

 Modemuseum Hasselt   

Benieuwd naar jullie ideeën en wat Kei-Jong hiermee zal 

doen? Nieuwsgierig naar de foto’s van de workshops? 

Lees dan zeker dit boekje!  

Veel leesplezier! 
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Jouw gedacht  

In kleine groepjes dachten jullie na over de website en 

de Facebook-pagina van Kei-Jong. Lees hier de 

resultaten van jullie denkwerk. 

De website  

Jullie kunnen al enkele jaren inschrijven via de website.  

Dit vinden jullie handig. Toch kan het nog 

beter.  

 

 

We kregen van jullie deze tips:  

o Een account maken via de website of een app.  

Zo kan je gemakkelijk gegevens, zoals je 

adres en de cursussen waarvoor je hebt 

ingeschreven, onthouden. 

o Een bevestiging ontvangen als je goed bent 

ingeschreven.   

 

o Online kunnen betalen met je bankkaart  
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Deze tips hebben jullie voor de homepagina: 

o De cursus tonen die net is afgelopen  

o De volgende cursus tonen  

o Een inschrijfknop op de homepagina zodat je direct 

kan inschrijven 

 

 

 

 

 

 

Jullie vinden het leuk dat de foto’s nu per 

cursus op de website staan.  

Jullie willen dat:  

Er meer foto’s op de website staan, zodat het duidelijker 

is wat we op cursus doen.  
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Over het team zeggen jullie het volgende:  

o De foto van het team is tof  

o Er mag meer informatie bij over de begeleiders. 

Bijvoorbeeld: wie doet wat?  

o Een nieuwe begeleider mag aangekondigd worden 

via de website of de Facebookpagina  
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Op de website is allerlei informatie te vinden over KEI-

JONG. Jullie hebben volgende opmerkingen:  

o Het is handig dat je kan zien welke cursussen 

afgelopen zijn, maar dit mag nog duidelijker.  

 

 

 

o Informatie over cursussen geven in duidelijke taal. 

Minder is meer! 

o De routebeschrijving naar het 

secretariaat klopt niet meer. 

o Zet de contactgegevens op de homepagina, nu 

moet je ver zoeken om ze te vinden.  

 

o Maak een map waarop je de dichtstbijzijnde 

opstapplaats kan vinden door je postcode in te 

vullen.  

 

 

 

o Zet een filmpje over Kei-Jong online.  
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Veel Kei-Jongers bekijken de website ook op hun 

smartphone.  

Dit zijn jullie tips: 

o Maak een app van Kei-Jong waarop 

je jezelf kan aanmelden en al je 

gegevens kan terugvinden. 

o Pas de website aan, zodat je hem goed kan 

bekijken op een smartphone. 
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Jullie hadden nog een paar algemene opmerkingen:  

o Het is moeilijk om iets terug te 

vinden op de website.  

o De tekst mag duidelijker en groter. 

o Meer kleur gebruiken, andere en lichtere kleuren.  

o Maak een pagina met vaak gestelde 

vragen.  

o Een verwijzing naar de website van De Kei maken 

of de websites combineren.  

o Iets op de website zetten over het bezoek aan het 

parlement. 

o Als je belt naar een begeleider die afwezig is,  

doorverbonden worden met een andere 

begeleider.  

o De Kei-Jong folders online zetten in 

PDF. 

o Een zoekbalk toevoegen aan de 

website, zodat je snel iets kan 

terugvinden.  
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Facebook fanpagina 

We stelden jullie volgende vragen: 

 Wat vinden jullie van de posts van Kei-Jong?  

 Waarover moeten wij op Facebook posten?  

Dit waren jullie antwoorden:  

o Een verslagje van elke cursus 

o Weetjes over voorbije of komende cursussen.  

Bijvoorbeeld: waarover gaat de cursus?     

o Recente foto’s online zetten. 

o Als er iets verandert aan een cursus mag dit op 

Facebook.  

o Als er nog plaatsen zijn voor een cursus reclame 

maken op facebook, misschien willen we nog mee!

  

o Een filmpje over het leven zoals het is bij 

Kei-Jong op de bureau.   

o Filmpjes en foto’s posten is belangrijk! Zeker voor 

de mensen die niet kunnen lezen. 
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Jullie vinden het leuk wat we 

posten op Facebook, maar 

gaan er niet zelf naar op zoek. 

Er wordt genoeg gepost, het 

moet niet meer zijn.  

Sommigen van jullie vinden dat foto’s van deelnemers 

ook op Facebook mogen. Sommigen onder jullie zouden 

het leuk vinden om foto’s van jezelf en je vrienden te 

kunnen zien. Anderen hebben dit liever 

niet.  

 

Andere ideeën over Facebook:  

o Een gesloten groep maken voor Kei-Jongers. 

o Evenementen aanmaken op Facebook. 

o Andere apps gebruiken zoals Whatsapp, Instagram, 

twitter. 

o Dit mag niet de enige informatiebron zijn, Kei-Jong 

moet ook via website en post informatie geven.  

o Facebook is leuk omdat je er met vragen terecht 

kan. 

o Let op met negatieve reacties die op facebook 

komen. 
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Wat gaan we met al jullie ideeën doen? 

We gaan de website van KEI-JONG volledig onder 

handen nemen. We zullen daarbij zeker rekening 

houden met jullie ideeën en opmerkingen. Bedankt 

voor jullie bijdrage!   

 

 

 

 

 

 

Wat onthouden we van jullie ideeën over de 

Facebookpagina?  

o Het gebruik van foto’s en filmpjes is belangrijk.  

o We zoeken op hoe we kunnen vermijden dat je 

negatieve en kwetsende reacties kan plaatsen. 

o We zetten af en toe een verslagje van een 

afgelopen cursus op Facebook. 

o We zullen reclame maken voor cursussen waar 

nog plaats is voor extra deelnemers. 
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Mijn gedacht! - markt  

Na de bevraging over de website en de Facebook-

pagina, konden jullie je gedacht geven op de MIJN 

GEDACHT-markt.  

 

 

KEI-JONG gaat ieder jaar twee informatieve folders of 

artikels maken. Jullie konden zelf ideeën geven en 

stemmen voor je favoriete ideeën.  

Dit waren de onderwerpen met de meeste stemmen:    

o Culturen  

o De opwarming van de aarde en 

milieuvriendelijk leven  

o Gezond leven  

o Omgaan met autisme 

o Opkomen voor jezelf 

o Nieuwe en hippe apps  
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Jullie konden je mening geven over het organiseren van 

een cursus verspreid over drie weekends.  

We hoorden vooral redenen om het niet 

te organiseren:  

o Te veel  

o Te zwaar  

o Zoveel tijd kunnen we niet vrijmaken 

Jullie hadden meer redenen om het niet te doen dan om 

het wel te doen. Daarom zullen we in 2019 geen project 

van drie weekends organiseren.  
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KEI-JONG won 2000 Euro met de CERA-prijs. 

We vroegen aan jullie waarvoor we dit geld best 

gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ideeën kwamen veel terug:  

o Met KEI-JONG op reis gaan naar het 

buitenland  

o Een grote daguitstap organiseren zoals een dag 

naar een pretpark  

 

o Merchandise van Kei-Jong maken, 

zoals een T-shirt of trui  

We onderzoeken hoe we het geld best gebruiken. 
We kunnen niet alles doen. 
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Zoals ieder jaar konden jullie ideeën geven voor de 

cursusthema’s van volgend jaar.  

In 2019 willen jullie een cursus over:  

o Verzorging/schoonheid 

o Relaxen/ontspannen  

o Omgaan met geld 

o Koken 

o Avonturen  

o Redden  

o Andere culturen  

o Citytrip Brugge  

o Musical  

o Taarten bakken  

o Circuit Zolder  

o Talen  

 

 

Middagpauze 

Je gedacht zeggen, dat vraagt 

energie. Het was daarom tijd voor 

een stevig middagmaal. In het 

ontmoetingscentrum kregen we 

lekkere broodjes. 
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De workshops  

In de namiddag probeerden we nieuwe dingen uit tijdens 

toffe workshops. Jullie kozen er allemaal eentje uit. 

Vlaaien bakken: 

Een groep keukenprinsen en prinsessen ging aan de 

slag in de keuken om echte Limburgse vlaaien te 

bakken. En het resultaat mocht er zijn!  

Na de workshop kon iedereen lekker mee smullen van 

jullie lekkere creaties!  
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Eerste Hulp Bij Ongevallen: 

Een expert in EHBO kwam jullie leren hoe je iemand 

eerste hulp toedient. Jullie leerden hoe je een verband 

moet aanleggen. Nadien konden jullie toffe nepwonden 

laten zetten en de andere Kei-Jongers doen schrikken.  

    

Uitstap naar het Modemuseum in Hasselt:  

Een klein maar fijn groepje trok naar het Modemuseum 

in Hasselt. Daar konden ze kijken naar de 

tentoonstelling Forever Young, over de invloed van 

kinderen op de mode. Het was een mooie 

tentoonstelling.  
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Fotografie met rookbommen: 

Met rookbommen in verschillende kleuren kan je super 

originele foto’s maken. Dat heeft deze groep zeker 

bewezen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer foto’s zien? Neem dan zeker een kijkje op de 

website! 
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Einde 

Na de workshops toonden jullie trots aan de andere Kei-

Jongers wat jullie gedaan hadden. We zagen prachtige 

resultaten.   

Nadien namen we afscheid van elkaar en trokken we 

met de busjes huiswaarts. Het was een geweldige dag!  
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Bedankt! 

Bedankt dat jullie met z’n allen aanwezig waren op deze 

geslaagde dag. Bedankt ook voor al jullie tips!  

STERK WERK!  

 

  

 

 

 

 

Hopelijk hebben jullie genoten van dit boekje. We zien 

jullie graag terug op één van onze cursussen en 

natuurlijk ook op ‘Laat je stem horen!’ volgend jaar. Tot 

dan!  

 

 

 

 

 

Groetjes, 

Het KEI-JONG team 


