weer een beetje trots op jezelf

HET WORDT ECHT BETER

HET KINDERATELIER

FIJNE OMGEVING

Het Kinderatelier biedt alle kinderen die in
zorg zijn bij XONAR de mogelijkheid om een
uur per week creatief bezig te zijn in een
gezellige omgeving. Samen met Milous en
enkele leeftijdsgenootjes leren ze kunst in de
breedste vorm van het woord kennen.

Het Kinderatelier vormt een veilige en vooral
fijne omgeving voor de kinderen en jongeren
van XONAR. Een plek waar ze zichzelf
mogen zijn. Het motto is ‘Je bent goed zoals
je bent’.

KUNSTREIS
Samen op kunstreis, dat is wat we de
kinderen in het Kinderatelier willen bieden.
Gedurende dat uurtje per week even geen
XONAR cliënt zijn, maar gewoon gezellig
met leeftijdsgenoten werken aan iets moois.
Iedere woensdag neemt Milous de kinderen
mee in de wereld van de kunst. Dit doet ze
door een thema op een boeiende manier
te introduceren, waardoor de kinderen en
jongeren op een andere manier leren kijken
naar de wereld om hen heen.
Afhankelijk vvan het thema werken ze met
verschillende materialen zoals bijvoorbeeld
acrylverf, mergel, hout, klei en speksteen.
De kinderen en jongeren gaan aan de hand
van het thema aan de slag met een mooie
opdracht. De ene keer is dit een stilleven, de
andere keer een beeld, dan weer iets met
houtbewerking. Het is iedere keer anders.
We laten de kinderen en jongeren op een
laagdrempelige manier kennismaken met
kunst. Ze krijgen hierbij de ruimte om hun
eigen vaardigheden op hun eigen tempo
verder te ontwikkelen.

Hoewel het Kinderatelier geen hulpvorm van
XONAR is, biedt deze plek wel veel steun aan
de kinderen en jongeren in onze zorg. Naast
creatief bezig zijn is het vooral de plek waar
ze weer leren een beetje trots op zichzelf te
zijn.
Veel kinderen en jongeren hebben een
vrij negatief zelfbeeld op het moment
dat ze bij het Kinderatelier starten. Ze
ontdekken echter, spelenderwijs, hoe
bepaalde beeldende technieken werken en
ontwikkelen hier steeds verder in.
Ze leren zich beter te concentreren en beter
om te gaan met (faal)angst. En hoewel de
opdrachten veelal individueel zijn leren
de kinderen en jongeren toch ook hoe ze
beter met elkaar kunnen samenwerken. Dit
alles bij elkaar zorgt voor een extra dosis
zelfvertrouwen!
Toch is en blijft het allerbelangrijkst plezier
maken met elkaar!

PRAKTISCH
Openingstijden
Wekelijks op woensdag van 12.00 uur tot
20.00 uur.

Groepen
De kinderen en jongeren worden op basis
van hun leeftijd. Elke groep werkt een uur
per week in het Kinderatelier. Er zitten
maximaal 6 kinderen in een groep.
Leeftijd
4 t/m 18 jaar.
Duur
De richtlijn is dat elk kind 10 aaneengesloten
bijeenkomsten aanwezig is. Dit wordt echter
per kind bekeken.
Kosten
Deelname behoort tot de dienstverlening
van XONAR en is kostenloos.

AANMELDEN
Ouders, pleegouders en kinderen kunnen
zelf het initiatief nemen om deel te nemen
aan het Kinderatelier. Dit kan via hun
hulpverlener of begeleider. Er zal vervolgens
een formulier ingevuld dienen te worden
met daarop een korte motivatie voor
deelname.
Er wordt gestart met een individueel
introductiegesprek. Deze gesprekken
worden gepland in overleg met de
(pleeg)ouders of verzorgers.
Interesse? Neem contact op met Milous
Heunks via de contactgegevens op de
achterzijde van deze flyer.

Severenstraat 16
6225 AR Maastrcht
T: 043-604 59 76
M: 06-11839386
E: kinderatelier@xonar.nl

OVER XONAR
XONAR biedt hulp aan kinderen, jeugdigen,
ouders en opvoeders bij opgroei- en
opvoedvragen.

