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Centrum Kauwenberg vzw 

We komen samen op tegen 

armoede en uitsluiting. 

Kinderclub op woensdag van 14u-17u 

Kinderen tussen 2,5 en 14 jaar zijn elke 
woensdagnamiddag welkom tijdens het 
schooljaar.  

We doen allerlei leuke activiteiten zoals 
knutselen, buitenspelen, zwemmen, koken, 
werken aan een zelf gekozen project, onze stem 
laten horen,… 

Computerklas op vrijdag van 9u30-12u 

Hier kan je met je vragen over computers 
terecht! Leer op een rustig tempo over hoe je 
een computer gebruikt. 

Bewegingsschool op zaterdag (om de twee  

weken) van 10u-12u 

Let's move! is een bewegingsschool voor 
kinderen van 1,5 tot 7 jaar oud. Om de twee 
weken komen we samen om op speelse wijze 
onszelf en onze omgeving te leren kennen. 
Hierbij hebben we extra oog voor de taal- en 
motorische ontwikkeling van de kinderen. 

Een plaats waar volwassenen 

en kinderen welkom zijn 



‘Waar mensen gedoemd zijn in armoede 

te leven, worden de rechten van de 

mensen  geschonden. Wij zijn hun 

verplicht ons aaneen te sluiten om die 

rechten te eerbiedigen.’ 

(Joseph Wresinski, internationale  

beweging ATD  Vierde Wereld) 

‘In Kauwenberg mag je iemand zijn’  

Armoede is niet jouw schuld, maar een 
onrecht. In Centrum Kauwenberg mag 
je iemand zijn. 

Mensen luisteren naar jou, je wordt er 
niet veroordeeld. 

 
Instuif (onthaal) 

Ben je op zoek naar een plaats waar je op 
adem kan komen en waar je jezelf mag en 
kan zijn? Heb je nood aan een gesprek? Heb 
je een concrete vraag? 

Je bent welkom bij een tas koffie of thee 
tijdens het onthaal (instuif) elke: 

Maandag           13u30-15u00 

Dinsdag             18u00-19u30 

Donderdag        18u00-19u30 

vrijdag                13u30-15u00 

 

Groepswerking 

We doen allerlei ontspanningsactiviteiten 
(sporten, koken, gezelschapsspelen,…). We 
werken rond concrete thema’s in  project-
groepen. We gaan hierover in dialoog met 
organisaties en met het beleid.  

Daarnaast zijn er verschillende groepen waar 
je in alle vertrouwen met elkaar kan spreken 
en waar je steun vindt bij elkaar.  

‘De eenzaamheid wordt doorbroken, eens 
ge de moed hebt opgebracht de eerste 
stap te zetten en naar hier te komen. 
Eenmaal zover geraakt ge erdoor.’ 


