
Tijdens de grote vakantie voorziet KOCA MFC zowel verblijf als dagopvang. 
Per week werken we rond een ander thema en doen we daarbij passende activiteiten. 
Je kan je enerzijds inschrijven voor dagopvang en/of verblijf. Anderzijds is er de mogelijkheid
in te schrijven voor bepaalde workshops.
Kortom, ons aanbod kan afgestemd worden op jouw noden. 

De leefgroep is permanent open gedurende de week én de weekends.
De vakantieopvang is in de vakantie te bereiken op 0496/50.99.65
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Overzicht 

verblijf / dagopvang

WEKEN en THEMA's

WEEK THEMA

 5/7/2021 - 11/7/2021

12/7/2021 - 18/7/2021

19/7/2021 - 25/7/2021

 26/7/2021 - 1/8/2021

2/8/2021 - 8/8/2021

9/8/2021 - 15/8/2021

16/8/2021 - 22/8/2021

water

op reis

groen

vakantie in eigen streek

into the wild...

zomer

kunst

 23/8/2021 - 29/8/2021 themaloze week

Tijdens de zomervakantie organiseren we i.f.v. verblijf en
dagopvang themaweken op de campus van unit jongeren.
Hieronder vindt u een overzicht van de weekthema's. Binnen deze
weken worden activiteiten aangeboden die kaderen binnen het
thema.

Voor dagopvang en verblijf kan u inschrijven via het bijgevoegde
inschrijvingsformulier.



An Neirinck - kinesiste                        Shannon De Telder - ergotherapeute
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Ben je graag actief bezig en sport je graag? Of
speel je liever een rustig gezelschapsspelletje?
Dan vind je tijdens sport en spel zeker wel iets
naar je zin. We combineren de leuke sport en
spelletjes met een gezonde lunch. Deze maken we
samen klaar en eten we ’s middags op met een
lekkere homemade ice tea. 



An Neirinck - kinesiste                        Shannon De Telder - ergotherapeute
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woensdag 7/7/2021
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Heb jij zin om samen met ons iets lekkers te koken?
Schrijf je dan zeker in! 
We maken samen een hoofdgerecht en een
nagerecht, waar we nadien van zullen smullen. Net
zoals de echte koks krijg je een recept dat je kan
volgen. An en Shannon spelen graag voor souschef
als je hulp wil.



Elise Duerloo - logopediste
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Wanneer we werken met een therapiehond zien we vaak het
zelfvertrouwen bij jongeren stijgen. Daarnaast leren ze op een duidelijke
en rustige manier communiceren. De hond zorgt voor een
gespreksonderwerp en zorg ervoor dat de stress bij de jongeren daalt
waardoor ze meer zullen communiceren met de hond én met elkaar.

Ben je geïnteresseerd in honden? Wil je werken aan zelfvertrouwen? Wil
je beter leren communiceren met deze prachtige dieren? Dan ben jij op
de juiste plaats bij deze workshop! 
Zembla en ik kijken ernaar uit!



Patrick Jochems - kinesist       An Neirinck - kinesist
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van maandag 23/8/2021 t.e.m. vrijdag 27/8/2021
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In deze weekcursus komen volgende aspecten
uitgebreid aan bod:
- Agressiebeheersing, impuls- en zelfcontrole
- Leren omgaan met eigen grenzen en die van anderen 
- Jezelf weerbaar maken tegen groepsdruk
- Bewust omgaan met lichaamstaal
- Leren omgaan met macht, kracht en onmacht



Telkens 2 van onze Mobiel Ambulante Begleeiders:
- Ingrid Vercammen
- Charlene Teiko Okai
- Gisia Janssens
- Lotte Bocklandt
- Sam De Roeck

Ouderbijeenkomst

Ouderbijeenkomst

vrij inloop moment op
- dinsdag 13/7 tussen 9u en 12u
- maandag 26/7 tussen 9u en 12u
- woensdag 11/8 tussen 9u en 12u
Geen inschrijving vereist
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Onder begeleiding van 2 Mobiel Ambulante 
Begeleiders bieden we ouders graag de mogelijkheid om 
- kennis te maken met elkaar
- een babbeltje te slaan met de Mobiel Ambulante
Begeleiders
- ...
Wij luisteren graag!



Om wille van een indexatie gelden 
vanaf 1 januari 2021 volgende bedragen:

A) -21 jaar en +21 jaar (schoolgaand)
Verblijf (=overnachting): € 12,93 
Opvang: hele dag : € 5,68 , halve dag : € 2,84 

B) – 21 jaar (niet schoolgaand)
Dagbesteding: hele dag : € 13,15 , halve : € 6,58 
 
C) + 21 jaar (niet schoolgaand)
Verblijf (=overnachting) : € 36,10 
Dagbesteding: hele dag : € 10,30 , halve dag : € 5,15 
Begeleiding : € 5,41 

 

De maximale bijdrage per dag voor -21 jarigen en +21 jarigen
(schoolgaand) en -21 jarigen (niet schoolgaand) is € 18,61 (= verblijf € 12,93 + opvang €
5,68)
Voor +21-jaar (niet schoolgaand) is de maximale bijdrage per dag € 46,40 (= verblijf € 36,10
+ dagbesteding € 10,30)
De wettelijke bepalingen in verband met het minimaal te resteren gedeelte van je
inkomen (kinderbijslag…) worden gerespecteerd.

Voor kampen, activitetiten en de workshops wordt een meerprijs gevraagd. 

Bijdrageregeling 

Opvang / verblijf / Dagbestededing
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Onze initiatieven zijn open voor zowel MFC als niet MFC cliënten.
Voor MFC cliënten wordt de verrekening via de factuur gedaan.
Voor niet MFC cliënten wordt er een contract RTH opgesteld.
Voor meer info daarover kan u terecht bij vraagontvanger@koca.be

Voor vragen kan je terecht bij de jongerenbegeleiders, MAB begeleiders, orthopedagogen
of leidinggevenden.

Inschrijven kan je via het inschrijvingsformulier. (Dit kan je terug vinden in bijlage.)

Bijdrageregeling 

W
orkshops - m

eerprijs
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6/7/2021  -  Sport en spel
Meerprijs: € 4,00

7/7/2021  -  koken
Meerprijs: € 7,5

9/8/2021  -  therapiedier
Meerprijs: € 15 bovenop de RTH-vergoeding

23/8/2021 t.e.m. 27/8/2021  -  weerbaarheidstraining
Meerprijs: € 0

Der hieronder vermelde meerprijs wordt
aangerekend bovenop de MFC-prijs of RTH-
bijdrage.



OPGEPAST!
Deze inschrijving van uw dochter/zoon = een engagement. Op basis van het aantal ingeschreven

jongeren, treffen wij de nodige schikkingen en voorzien wij het nodige personeel. Wij zullen dan ook
elke dag, waarvoor uw

dochter/zoon is ingeschreven, registreren en aanrekenen, ook al is uw dochter/zoon die dag afwezig.
Enkel mits het voorleggen van doktersattest) wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Inschrijven

In bijlage vindt u een formulier waarop u uw zoon
of dochter kan inschrijven.
U vindt er één voor verblijf/dagopvang + één voor de
workshops/dagbegeleiding 

VERBLIJF / DAGOPVANG: 
U hebt telkens de keuze uit verblijf (dag- en nachtopvang) of enkel
dagopvang. U staat wel zelf in voor het vervoer van de jongeren van en
naar de groep. Bij enkel dagopvang vragen we om ten laatste om 10u
aanwezig te zijn en de jongeren terug op te halen tussen 17.30u en
18.30u.
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WORKSHOP / DAGBEGELEIDING
Onze initiatieven zijn open voor zowel MFC als niet MFC cliënten. Voor MFC cliënten wordt
 de verrekening via de factuur gedaan. Voor niet MFC cliënten wordt er een contract RTH 
opgesteld.
U staat wel zelf in voor het vervoer van de jongeren van en naar de groep. Voor meer info over het
begin en eind uur, vind u eerder in deze info bundel.

INSCHRIJVEN
Indien U dochter/zoon wilt inschrijven, gelieve het inschrijvingsformulier in bijlage in te vullen en
tegen 21/6/2021 terug te bezorgen aan de jongerenbegeleiders, MAB begeleiders, orthopedagogen,
leidinggevenden of op het secretariaat van de KOCA BUSO.
Je kan jouw het formulier ook mailen naar unit-jongeren-organisatoren@koca.be

Heb je vragen over het aanbod? Mail naar unit-jongeren-leidinggevenden@koca.be


