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Vind ons leuk op Facebook (vzw Stijn: de Witte Mol)  
en je blijft op de hoogte van wat leeft bij De Witte Mol!

 Volg ons op Facebook

Graag meer info? 
Aarzel niet om contact op te nemen met de sociale 
dienst van De Witte Mol.  
Samen bekijken we vrijblijvend je vraag:  

 
Melanie Cuypers
014 34 63 82
sd3@mol.stijn.be 
 
Carine Lijen 
014 34 63 67
sd2@mol.stijn.be
 
Peter Geboers
014 34 63 86 
sd1@mol.stijn.be

We bezorgen je ook graag onze andere folders:

• Kennismakingsbrochure
• Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)
• MultiFunctioneel Centrum (MFC)
• Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
• Flexibel Aanbod Meerderjarigen - Kortdurende 

dag- en/of woonondersteuning
 

Vakantieopvang voor kinderen en 
jongeren met een beperkingInschrijven

Je kan bij ons terecht voor vakantieopvang:

•	 in	de	krokusvakantie. De inschrijvingen voor 
deze periode worden afgesloten twee maanden 
voor de krokusvakantie.

•	 in	de	paasvakantie. De inschrijvingen voor deze 
periode worden afgesloten twee maanden voor 
de paasvakantie.

•	 in	de	zomervakantie (juli en augustus). De 
inschrijvingen voor deze periode worden 
afgesloten op 1 mei.  

•	 in	de	herfstvakantie. De inschrijvingen 
voor deze periode worden afgesloten op 1 
september.

•	 in	de	kerstvakantie.	De inschrijvingen voor deze 
periode worden afgesloten op 25 oktober.

Inschrijven doe je via de sociale dienst van De Witte 
Mol. Dit telefonisch, via e-mail of via post.
Je ontvangt een bevestiging van de vakantieopvang 
na het afsluiten van elke inschrijvingsperiode. 
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Vakantie!
Tijd om uit te rusten, te spelen, te ravotten, een 
uitstapje te maken, gewoon fijn thuis te zijn,…

Maar wat is die vakantie soms lang! 
Natuurlijk worden er kampen georganiseerd, is er 
speelpleinwerking of kun je een beroep doen op een 
oppasdienst.

Maar wat als je kind een beperking heeft en 
bijzondere zorgen en begeleiding nodig heeft?
Voor deze kinderen en jongeren organiseren wij 
tijdens de schoolvakanties opvang in De Witte Mol.

Wat bieden wij aan?
De kinderen en jongeren worden opgevangen door 
een team van gemotiveerde personeelsleden.

We voorzien zowel binnen- als buitenactiviteiten. 
We passen de activiteiten aan naargelang de 
diversiteit van de aanwezige kinderen en jongeren. 

Een greep uit ons aanbod: samen spelen, snoezelen,  
knutselen, waterspelletjes, wandelen,… 

Kortom: spannende en leuke activiteiten, afgestemd 
op de zorgbehoefte van elke kind!

Praktische informatie
• De opvang vindt plaats in het De Witte Mol van 

maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30.  

• De opvang is toegankelijk voor kinderen van 3 tot 
21 jaar. 

• Een dag opvang kost 9,50 euro.  

• De kinderen krijgen in de namiddag een 
tussendoortje, maar brengen voor ’s middags zelf 
boterhammen mee. 

• Je brengt en haalt zelf je kind. 

• Je bepaalt zelf welke dagen je kind komt.


