
Uitnodiging 

Algemene vergadering ADR-Vlaanderen 

12 maart 2022 

Tessenderlo – ontmoetingscentrum De Gruffel 
Hulsterweg 184, 3980 Tessenderlo 

Duurzame school- en jeugdwerking 
De corona pandemie toonde aan hoe kwetsbaar we zijn als mens. Een groep die het zwaar te verduren had, is 
de jeugd. Opgroeien in een gezonde omgeving bleek plots niet meer zo evident. Samen met het moeten 
missen van lessen en (fysiek) contact met medeleerlingen kwam het verlies aan geliefde in de nabije 
leefomgeving. Terecht riep de Europese Unie 2022 uit tot het jaar van de jeugd. Solidariteit over de grenzen 
heen is meer dan ooit nodig en aan de orde. Het welzijn van kinderen en jongeren vormt een absolute 
voorwaarde tot een effecHef onderwijs. Om deze redenen kiest ADR-Vlaanderen Hjdens haar Algemene 
Vergadering in te gaan op de creaHe van duurzame school- en jeugdwerkingen. PrakHsche instrumenten 
waarmee lokale ADR-groepen aan de slag kunnen worden aangevuld met een heus vormingstraject rond de 
door de Roemeense president voorgestelde ‘saptamana verde’ in scholen. Het namiddag programma vult dit 
mooi aan door een bezoek aan het Bosmuseum en het natuurgebied Gerhagen. Een niet te missen uitstap 
voor al wie natuurbeleving dichterbij haar ADR-werking wil brengen. 

Programma 

09u00  Aankomst deelnemers – ontvangst Jos Stappers, voorzi:er LimPRo vzw 
09u15  Verwelkoming door Jozef Goebels (ADR-Vlaanderen) en CrisJna Chert (TON, online) 
  Verwelkoming door Karolien Eens, Burgemeester Tessenderlo [te bevesJgen] 
09u30  Uitwuiven Jef Vanhoof en LeVce Michiels / Voorstelling medewerkers 
10u00  School- en jeugdwerking  

10u00   Saptamana Verde / Groene Week (Patrick Van den Nieuwenhof, Coördinator ADR) 
10u20 Project SOS Fire  
10u40 Koffiepauze  
11u00 Project VIATA (eerstelijns prevenJe voor jeugd) (CrisJna Vladu, Expert gezondheidszorg ADR/

TON, online) 
11u20   Welzijn van kinderen en onderwijs (Monica Diaconu, Scoala Babel, online) 

11u45  Algemene Vergadering 
- Jaarverslag 2021 / Jaarplanning 2022 / Forum 2022 /TransiJetraject 2022-2025 
- Jaarrekening 2021 / BegroJng 2022 / Fonds Vrienden van ADR-Vlaanderen 

12u45  AfsluiJng en vertrek naar brasserie Eikelhof (Zavelberg 7, 3980 Tessenderlo) 
13u00  Broodjeslunch 
14u00  Bezoek aan Bosmuseum en natuurgebied Gerhagen 
16u00  Afsluitende drink 

Kostprijs: 5 euro / persoon 
Inschrijven kan via administraOe@adrvlaanderen.be voor 10 maart 2022 
Groepen met een school- of jeugdwerking, kunnen informaOe verdelen Ojdens de koffiepauze. 

mailto:administratie@adrvlaanderen.be

