Wij willen
zo snel mogelijk
onze droom waarmaken:

Projecthuis

De Witte Vlinder
Als U verdere inlichtingen wil over ons initiatief kan je ons bereiken via:
Contactadres: p.a. Boerenkrijglaan 53 2200 Herentals
Telefoon: 014/23-13-47 vragen naar Hildt Daneels
Website: http://projecthuis-dewittevlinder.be
e-mailadres: dewittevlinder@gmail.com
Bankrekening: 979-9967482-58

Wat willen we aanbieden:
Zinvolle vrijetijdsbesteding: of anders gezegd hobby’s. Kaartjes maken, koken, wandelen, …
Cultuurbeleving: Wij willen iedereen de kans bieden te genieten van eigengemaakte en zelfgebrachte kunst, gesteund en begeleid door amateurs met
ervaring en professionelen. De poëziegroep is reeds actief, maar voor tekenen & schilderen, muziek, dans en toneel zoeken wij nog medewerkers die
deze groepen willen begeleiden.
Vorming: Het is belangrijk in deze snelle maatschappij dat mensen iets bijleren, niets leren is gelijk aan stilstaan en achteruit gaan. Computerlessen en
Engels zitten in ons beginaanbod.

Wij bedanken de organisatoren, alle helpende handen en
sympathisanten die geloven in ons Projecthuis. Met uw
medewerking en steun zullen wij onze droom kunnen realiseren.
Wij bedanken onze sponsors die bijgedragen hebben tot
de publicatie van deze infobrochure.
Ook willen wij de vele sponsors bedanken die ons tombolaprijzen gaven voor onze eerste benefiet.

Korte cursussen en workshops Hier doen wij een beroep op mensen die hun
kennis willen doorgeven op een ‘al doende leert men’ manier.
Allerlei praktische zaken zullen aan bod komen, al naargelang het aanbod
van lesgevers en op aanvraag van de deelnemers bv. hoe maak ik lekkere
soep, hoe verkort ik mijn jeans, enz. …
Cafetaria en onthaal: Mensen zullen hier dagelijks terecht kunnen om in
een gezellige ruimte iets te drinken tegen een vrij lage prijs. Ze kunnen hier
ons aanbod van cursussen en vrijetijdsbesteding leren kennen en zich eventueel inschrijven.

Iedereen zal bij ons welkom zijn!

Schransstraat 4

2280 Grobbendonk

Waarom kozen we De Witte Vlinder?
Vlinders zijn dieren die in verschillende stadia leven.
Ze beginnen hun leven als een eitje, dan evolueren ze tot een rups, later
worden ze een pop om zich dan te ontplooien en als vlinder uit te vliegen.
Mensen zitten ook in hun leven in verschillende stadia en zijn gecreëerd om
te evolueren, niet om lang stil te staan in die evolutie.
Vlinders worden ook gezien als voorboden van de lente, een nieuw begin.
Er zijn zoveel verschillende vlinders, opvallende kleurige en onopvallende
nachtvlinders.
Zoveel variaties als er talenten zijn.
Vlinders symboliseren ook de vrijheid, om jezelf te zijn, om los te laten.

Onze Doelgroep: mensen die geconfronteerd worden met kansarmoede en sociaal kwetsbare mensen,
die iets willen bijleren of hun kennis willen doorgeven
uit Herentals en omgeving.

Wit is de kleur van hoop, een nieuw begin, een onbeschreven blad en nog
zoveel meer.
Wit licht is een samenbundeling van alle kleuren van de regenboog, dit is
dus de ideale samenwerking om na te streven.
Wij kunnen streven om samen een wit licht te zijn in duistere dagen waar
vele mensen die geconfronteerd worden met kansarmoede zo naar snakken.

Ons Hoofddoel: → activeren d.m.v. educatie,
dit wil zeggen: vorming en begeleiding aanbieden, zodat mensen actiever
dus werkzamer worden in het verenigingsleven, thuis en in de maatschappij
en dit op een positieve, transparante, stimulerende, creatieve, respectvolle
en individuele manier.

Missie van Projecthuis De Witte Vlinder

Doelstellingen:

Projecthuis De Witte Vlinder wil samen met mensen die geconfronteerd
worden met kansarmoede uit Herentals en omgeving
kansen creëren om hun kennis en ervaring te vergroten
en dit op een positieve, transparante, stimulerende, creatieve, respectvolle
en individuele manier.

- We willen een vereniging zijn waar mensen centraal staan.
- Wij willen mensen actiever maken in de vereniging, thuis en in de maatschappij.
- Wij willen mensen helpen om hun zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, doorzettingsvermogen, wilskracht, weerbaarheid en vertrouwen in
mensen, te vergroten.
- Wij willen het positief denken promoten.
- Wij willen ons artistiek regelmatig presenteren in eigen kring, maar ook in
de toekomst aan een ruimer publiek.
- Doorstroming naar de culturele en educatieve mogelijkheden die reeds
veelvuldig in Herentals aanwezig zijn.
- Positieve beeldvorming van mensen die geconfronteerd worden met kansarmoede naar de maatschappij toe stimuleren en zo uitsluiting verminderen.

Visie:
- Wij willen een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn waar door het
groepsgebeuren sociale contacten kunnen opgebouwd worden.
- Wij willen cultuurbeleving in Herentals en omgeving toegankelijker maken
voor het brede publiek, door de mogelijkheid te bieden om creatief uw grenzen te verleggen.
- Wij willen een ruim aanbod bieden van educatie, dus vorming en begeleiding op de meest uiteenlopende vlakken en dit op verschillende niveaus en
met een individuele aanpak.
- Wij willen de digitale kloof dichten door computerlessen aantrekkelijker te
maken voor mensen die niet meekunnen in deze snel evoluerende maatschappij.
- Wij willen mensen activeren, dus werkzamer maken, door laagdrempelige
educatie aan te bieden, zoals korte cursussen, workshops en vrijetijdsbesteding, om zo op een aangename, bijna onzichtbare manier, mensen te stimuleren om bij te leren.
- Wij willen mensen helpen om zichzelf te behelpen.
- Wij willen werken aan een positievere beeldvorming van mensen die geconfronteerd worden met kansarmoede.

Waarden:
De waarden van een organisatie worden weerspiegeld in haar organisatiecultuur, in haar werkmethodes en in het gedrag van elke medewerker. Ze
evolueren met de groei en de prioriteiten van de organisatie.
De voornaamste waarden waar wij voor staan zijn:
• Respect voor alle medemensen
• Inzet naar ieders vermogen
• Ruimte voor talent: Iedereen in onze organisatie kan zijn creativiteit de
vrije loop laten en zijn capaciteiten ontwikkelen. Samenwerking, initiatiefneming en vernieuwing worden voortdurend aangemoedigd.
• Transparante werking op alle niveaus
• Positieve ingesteldheid
• Eerlijkheid en oprechtheid
• Gelijkwaardigheid

