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Het project:
'Iedereen Verliefd' is een project van Briek
Vrije Tijd, een organisatie in Oostende voor
jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking.
Het project is ontstaan om jongeren met een
verstandelijke beperking beter te kunnen
begeleiden over hun vragen rond relaties en
seksualiteit.
Briek Vrije Tijd heeft hiervoor een
programmatie samengesteld gericht naar
jongeren, hun begeleiders en netwerk.
Met dank aan De Warmste Week.

Bootsea Festival
Op 22 september 2022 gaat de vierde
editie van Bootsea festival door. Een
knaller van formaat! Het zomerfestival
aan zee met top DJ’s, fantastische
sfeer en een uitbundig publiek.
Op Bootsea festival kan je ook gaan
feesten bij de 'Iedereen Verliefd' stage.
Ontmoet elkaar op de dansvloer tijdens
onze Silent Disco, laat je entertainen
door onze animators en zwier die
heupen los!
Info en tickets via www.bootsea.be

22 september

13u - 21u

ACEG Wellington
Hippodroom
Koningin Astridlaan 10,
8400 Oostende
info@bootsea.be
04/93.40.91.23
www.bootsea.be

Let's Talk About Sex
Voor jeugdwerkers, leerkrachten en hulpverleners

Gratis vormingsdagen voor jeugdwerkers, leerkrachten en
hulpverleners over seksualiteit bij jongeren. Op beide
vormingsdagen wordt hetzelfde programma aangeboden. In de
voormiddag is de vorming van Childfocus voor alle deelnemers
toegankelijk. In de namiddag kan je kiezen tussen de vorming
van Sensoa of de vorming van Çavaria.

1.Childfocus: Clicksafe
Deze opleiding promoot online veiligheid
bij minderjarigen via professionals die
hen omringen. Door deze
tussenpersonen te sensibiliseren, willen
we ze van nabij betrekken bij de online
mediaopvoeding van kinderen en
jongeren. Deze opleiding is
praktijkgericht en stellen pedagogische
tools ter beschikking in functie van het
gekozen thema. Zo kunnen deelnemers
na de opleiding onmiddellijk aan de slag.
2. Sensoa: Vlaggensysteem
Hoe ga je als professional om met seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag van volwassen cliënten? Wat met
ongewenst gedrag van collega's? Sensoa zal via de succesvolle
methodiek 'het Vlaggensysteem' seksueel gedrag bespreekbaar
te maken.
Leer de basisprincipes toepassen en maak kennis met enkele
materialen.

3. Çavaria: LGBTQ+ jongeren en inclusieve hulpverlening
Tijdens deze interactieve training leer je allereerst de basis over
SOGIESC, gender, seksuele diversiteit en discriminatie.
Wat zijn de specifieke kwetsbaarheden van LGBTI+-personen?
Welke drempels ervaart de doelgroep in de toegang tot en de
doorstroom van de hulpverlening? Hoe kunnen wij als
hulpverlener op de behoeften en noden van de doelgroep
inspelen?
Doorheen de workshop gaan we samen met jullie aan de slag
om een antwoord te formuleren op al deze vragen. Zo helpt de
welzijnssector hun steentje bij te dragen naar een meer
inclusieve
samenleving
op
vlak
van
seksuele
en
genderdiversiteit!
Vanaf 15u30 is er een uitgebreide receptie met
een netwerkmoment.
Inschrijven via briek@duinhelm.be
6 oktober
7 oktober

9u - 16u30

Briek Vrije Tijd
Achturenplein 3
8400 Oostende
briek@duinhelm.be
0493/40.91.23
www.briekvrijetijd.be

Liefde kan je leren
Voor jongeren vanaf 16 jaar

Drie gratis vormingssessies voor jongeren met een
verstandelijke beperking over relaties en seksualiteit, onder
begeleiding van CGSO. Het CGSO ondersteunt mensen bij hun
relationele en seksuele ontplooiing.
De sessies zijn gratis voor jongeren vanaf 16 jaar. Het is
noodzakelijk dat je je inschrijft voor alle drie de sessies.
De eerste sessie gaat over vriendschappen en relaties. De
tweede sessie bouwt hierop verder en geeft een inleiding tot het
thema wensen en grenzen herkennen in zowel vriendschaps- als
liefdesrelatie. In de derde sessie gaan we dieper in op de
wensen en grenzen.
Inschrijven via briek@duinhelm.be
28 september
5 oktober
12 oktober

14u - 16u

Briek Vrije Tijd
Achturenplein 3
8400 Oostende
briek@duinhelm.be
0493/40.91.23
www.briekvrijetijd.be

Liefde kan je leren
Voor het netwerk

Gratis vormingssessie voor ouders van jongeren met een
verstandelijke beperking over relaties en seksualiteit, onder
begeleiding van CGSO. Het CGSO ondersteunt mensen bij hun
relationele en seksuele ontplooiing.
Ze werken rond drie pijlers: info & advies, vorming & preventie.
Op interactieve wijze bespreken zij thema's en is er ruimte voor
vragen vanuit het publiek. je krijgt als deelnemer heel wat tools en
handvatten om gesprekken over relaties en seksualiteit met je
kroost gemakkelijker te laten verlopen.
Inschrijven via briek@duinhelm.be

9 november

19u - 21u

Briek Vrije Tijd
Achturenplein 3
8400 Oostende
briek@duinhelm.be
0493/40.91.23
www.briekvrijetijd.be

CGSO

Theatervoorstelling
'Gekraakt door eigen naakt'
Voor scholen

In dit gratis educatief theaterstuk van Uitgezonderd maken we
kennis met Casper en Josefien. Beide tieners hebben een
intieme foto gedeeld met hun liefje. Casper wist niet dat achter
het Facebook account van zijn vriendin twee andere vrienden
zaten. Josefiens vriendje kopieerde haar snapchatfoto en
stuurde die door naar zijn vrienden. Ze wordt zo hard gepest
dat ze een andere school zoekt. Hier botst ze op Casper ...
Inschrijven via briek@duinhelm.be

17 november

14u - 15u

De Grote Post
Hendrik Serruyslaan 18a
8400 Oostende
briek@duinhelm.be
0493/40.91.23
www.briekvrijetijd.be

Uitstap Gent:
De Wereld van Kina
Deze uitstap is gratis voor jongeren vanaf 12 jaar met een
verstandelijke beperking. 'De Wereld van Kina' is een
natuurmuseum voor kinderen en jongeren in Gent. Ze bewaren
een grote en oude natuurhistorische collectie, die toont hoe het
leven op aarde zich ontwikkeld heeft.
In de twee locaties van het museum tonen ze de collectie in
kindvriendelijke en interactieve tentoonstellingen. Ook
vriendschap, relaties en de ontwikkeling van het lichaam komt
aan bod. Samen komen we te weten hoe alles in elkaar zit!
Inschrijven via briek@duinhelm.be

26 november

9u - 18u

Spoorhuis
Natiënkaai 1
8400 Oostende
briek@duinhelm.be
0493/40.91.23
www.briekvrijetijd.be

www.briekvrijetijd.be

