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Hallo KEI-JONG’er 

‘Laat je stem horen!’ kon dit jaar niet doorgaan.  

We mochten door het coronavirus niet samenkomen  

om onze mening over KEI-JONG te zeggen.  

We konden geen toffe workshops doen.  

Het is spijtig dat ‘Laat je stem horen!’ niet kon doorgaan. 

Gelukkig bedachten we bij KEI-JONG een oplossing.  

We belden KEI-JONG’ers uit alle provincies op  

en stelden een aantal vragen via de telefoon.  

We gebruiken de antwoorden om een plan te maken  

voor de toekomst van KEI-JONG. 

In dit boekje kan je lezen 

wat jullie gezegd hebben. 

Veel leesplezier! 
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Waarover moet KEI-JONG  

cursus geven? 

Stad bezoeken 

 Hasselt 

 Leuven 

 Aarschot 

 Gent 

 

Digitaal  

 Smartphone, internet, sociale media 

 Gevaren en veiligheid 

 Fotografie en foto’s op stick zetten 

 Gamen, robots en technologie 

 

Muziek 

 DJ 

 Muziekinstrumenten spelen  

 Zingen  

 Een radiozender bezoeken 
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Zelfstandigheid 

 Gezond en fair trade koken  

 Wassymbolen begrijpen 

 Zelfstandig wonen 

 Omgaan met papieren en geld 

 Je plan trekken 

 Veilig in het verkeer 

 Wat na school? 

 

Omgaan met… 

 Je beperking bij jezelf en bij anderen 

 Zelfvertrouwen 

 Veranderingen  

 Stress 

 Racisme 

 Sterk op je werk 

 

Vriendschap, liefde,  

relaties, transgender 
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Vervoer 

 Treinen, vrachtwagens, vliegtuigen 

 Met Vespa’s rijden 

 

Zorg en gezondheid 

 Dag van de zorg 

 Sport en bewegen 

 Verwen jezelf 

 

Natuur en dieren 

 Boerenbuiten, landbouw 

 Meehelpen in de natuur 

 Van A tot Zee  

 Natuurgebieden (in andere landen) 

 Kamperen 

 Seizoenen 

 Avontuur  

(bv.  in de Ardennen) 

 Wandelcursus 

 Paardrijden 
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En nog allerlei andere dingen: 

 Oorlog en vrede 

 Andere talen leren 

 Open Bedrijvendag 

 Geschiedenis 

 Hoe zit de mens in elkaar? 

 Gebouwen 

 Circus  

 Creatief zijn 

 Op de planken 
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Wat doet KEI-JONG goed? 

 

 Cursus geven 

 Goed afscheid op het einde van een cursus 

 Elk jaar andere toffe thema’s 

 Je leert veel bij op cursus 

 De cursussen zijn plezant 

 We leren veel nieuwe mensen 

kennen en gaan op cursus  

met vrienden 

 Lekker eten voorzien 

 

 

 
Goede begeleiding 

 Zorgen voor leuke sfeer 

 Zorgen dat er geen ruzie komt in de groep  

 Hebben geduld 

 Geven een goede uitleg 

 Helpen goed bij vragen en problemen 
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Alles is goed geregeld 

 Goede werking 

 Vervoer, zodat we niet met de trein  

tot aan het cursushuis moeten gaan 

 

Folder 

 Mooie folder 

 Duidelijke info over de cursussen 

 

Inspraak 

 Er wordt echt geluisterd naar ons 

 Iedereen komt aan het woord  
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Wat kan beter? 

Cursus 

 We moeten vroeg opstaan 

 Vaker naar buiten gaan: als we te veel  

stilzitten is het moeilijk om op te letten. 

 De cursussen zijn vaak te kort. 

Een cursus mag een week of langer duren! 

 
Cursushuizen 

 Te ver weg van Limburg,  

West-Vlaanderen  

 “Doe meer cursus in de buurt  

op gemakkelijk bereikbare plekken.” 

 Er mag meer afwisseling zijn in  

de cursushuizen.  

 “Hanenbos is goed, maar wil ook naar andere 

plekken. Natuur is belangrijk bij een cursushuis.” 

 Tips voor andere locaties: Ardennen of buitenland 

 Het eten is soms niet lekker. 

 De slaapplaatsen zijn niet altijd goed. 
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Prijs van een cursus 

Soms is het te duur, zeker voor een dubbelweekend. 

Maak de cursussen goedkoper.  

Zo kan iedereen mee met KEI-JONG. 

 

Vervoer  

Jullie zijn soms te laat bij het ophalen 

 “Vertrek op tijd.” 

 

Bekendheid 

Vrienden durven niet meekomen naar KEI-JONG,  

omdat ze het niet kennen.  

 “Maak KEI-JONG bekend!” 
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Belangrijke taken  

van KEI-JONG zijn: 

 

Cursussen blijven organiseren en iets 

bijleren aan mensen met een beperking.  

 

Bezoeken en activiteiten tijdens een cursus. 

 

Daguitstappen organiseren,  

bijvoorbeeld naar een pretpark of een museum.  

 

Folders behouden met cursussen en informatie.  

 

Problemen oplossen (tijdens of na de cursus) en  

ingrijpen bij conflicten.  

 

Mensen samenbrengen 

om nieuwe mensen  

te ontmoeten.  
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Minder belangrijke taken  

van KEI-JONG zijn: 

 

Bezoeken die maar een half uur duren 

 

Het Mediawijs project  

 

Folders en informatieve boekjes 
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Andere ideeën voor KEI-JONG 

 Cursussen in het buitenland organiseren 

 

 Cursussen op één dag, zonder overnachting 

 

 Extra geluidsboxen aankopen 

 

 Meer materiaal aankopen  

voor educatieve spellen,  

bijvoorbeeld over seksualiteit 

 

 Bekender worden  

 

 Een boekje maken over  

hoe een cursus er juist aan toe gaat 
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 Nog meer inzetten op nieuwe mensen  

leren kennen, bijvoorbeeld door  

vrijetijdsactiviteiten te organiseren.  

 

 Daguitstappen in de vrije tijd 

Vb: pretpark, zwembad,… 

 

 Bureaus herinrichten zodat de begeleiders  

meer plaats hebben. 

 

 Bellen als je na lange tijd nog eens inschrijft  

om te horen hoe het gaat. 

 

 Een Kei-jong feest voor ?-jarig bestaan 

 

 Multiculturele dagen  
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Wat vinden jullie van de 

informatieve boekjes? 

Dit vinden jullie goed: 

 Goede onderwerpen 

 Goede uitleg 

 De boekjes zijn leuk 

 Het ziet er goed uit. 

 

Dit vinden jullie minder goed: 

 Niet de taak van KEI-JONG 

 Niet interessant 

 

Deze tips gaven jullie: 

 Gebruik veel prenten.  

Tekst is moeilijk om te lezen. 

 Liever een flyer dan een boekje. 

 Maak ook eens een video, strip of luisterverhaal. 

 Zet de boekjes op de website. 

 Stuur de boekjes per post: Je kan het meteen 

bekijken en het is leuk om post te krijgen. 
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Jullie willen graag  

een informatief boekje over... 

Verbind elk prentje met het juiste onderwerp:  

O  
Eerlijke 
handel 

O  
Rap  

muziek 

  

O  
Omgaan met 
spanningen,  

Als je emmer 
overloopt 

O 
EHBO 

O  
 Omgaan 

met geld en 
rekeningen 

Games 
O 

Media 
O  

Dieren 
O 

Koken 
O 

Verkeer 
O 
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Jullie dromen voor KEI-JONG 

Met een 

luchtballon 

weggaan 

Paintbal 

Een  

grote  

fuif! 

Een optreden 

op cursus 

Nog eens een 

hoogteparcours 

doen 

Overnachten of 

op uitstap gaan 

in Gent 

Vaker zwemmen 

op cursus 

Op reis met KEI-JONG: 

naar Frankrijk,  

Oostenrijk, Italie of 

Spanje. We leren én  

ontspannen op reis. 
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“Blijf nog lang bestaan.”   

 

“Nog meer fijne begeleiding.” 

 

“Doe zo verder!”  

 

“Ik hoop dat de cursussen mogen blijven doorgaan.”  

 

“Blijf altijd cursussen organiseren  

voor mensen met een beperking. 

 

“Jullie doen al veel voor ons,  

doe eens iets voor de begeleiding.” 

Jullie wensen voor KEI-JONG 
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Bedankt! 

Bedankt dat we jullie gedacht mochten vragen  

aan de telefoon. Bedankt voor alle tips en ideeën! 

Door jullie ideeën maken we cursussen en boekjes van 

KEI-JONG nog beter. 

Hopelijk zien we je terug op één van onze cursussen  

en natuurlijk… op ‘Laat je stem horen!’ in 2021! 

 

Groetjes, 

Het KEI-JONG team 


