
PLUG-OUT
'Plug-out' uit de dagdagelijkse sleur en technologie

en ga samen met TRANQUIL vzw op ontdekking!

Meer info of aanmelden? tranquilvzw@gmail.com 

DAGUITSTAPPEN EN MEERDAAGSE UITSTAPPEN

JUNI - NOVEMBER 2021
 



Voor meer info kan je ons contacteren via

tranquilvzw@gmail.com

Aanmelden om deel te nemen aan het

project kan tot Juni 2021

Tranquil vzw is een vereniging die reizen/activiteiten organiseert voor jongeren tussen 12

en 27 jaar. Deze reizen/activiteiten hebben als bedoeling jongeren in een kwetsbare

situatie zoals armoede, criminaliteit, Fysieke/mentale beperking, huiselijk geweld,

verslavingsproblematiek, spijbelen, etc. te ondersteunen in de zelfontplooiing,

ontwikkeling, reflectie en tegelijk een vorm van ontspanning aan te bieden. 

Verschillende partners kunnen de jongeren toeleiden naar de vzw, maar het zijn

uiteindelijk de jongeren zelf die gemotiveerd moeten zijn om de uitdaging aan te gaan.

Om die reden wordt gevraagd aan de jongeren om een video te maken of een brief te

schrijven waarin ze vertellen wie ze zijn en waarom ze deel willen uitmaken van de

reis/activiteit. 

Tranquil vzw?

In tijden van COVID19 is de verleiding van middelengebruik, social media en

playstation/computerspelletjes groter dan ooit. Ons doel met PLUG-OUT is om de

jongeren weg te halen uit de virtuele wereld, weg te halen uit de dagdagelijkse sleur

waar al deze verleidingen zo groot zijn. We willen hen laten ‘out-pluggen’ en op

ontdekking laten gaan. Zowel naar zichzelf als naar nieuwe avonturen.

 We bieden alternatieven aan voor de verleidingen en gaan ‘back to basics’ met een

klassieke dropping met kaart en kompas, gezelschapsspelen en groepsactiviteiten. We

stimuleren de jongeren om smartphones aan de kant te leggen. De jongeren die op het

einde van de activiteit/reis het minst schermtijd hebben op de telefoon kunnen een prijs

winnen!

Aan de andere kant willen we een rustpunt/ervaring bieden voor moeders met

migratieachtergrond die het met de coronamaatregelen en pre-teaching extra zwaar

hebben. Een ontspannende reis om even los te komen of ‘out-pluggen’ uit de

dagdagelijkse sleur. Een ‘surprise activity’ die ze zichzelf nooit zouden gunnen.

Meerdere activiteiten zullen georganiseerd worden enerzijds voor de moeders,

anderszijds voor de jongeren.

Plug-out?


