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Meer info en inschrijven: www.arktos.be/taantwerpen 
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Bezoek onze website voor de juiste data en locaties: 
www.arktos.be/taantwerpen
trainingsateliers.antwerpen@arktos.be - 0483 16 38 44

AANDACHT IN ACTIEAANDACHT IN ACTIE
Aandacht in Actie versterkt de weerbaarheid van kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. Het 
programma geeft je zicht op je eigen manier van reageren. We leren in de training om doelen 
te stellen en te bereiken. We leren voor onszelf opkomen. We leren op een positieve manier 
grenzen stellen, aanvaarden en respecteren, ‘zichtbaarder’ worden en ons assertiever op te 
stellen. Al doende ervaren we wat er in ons lichaam omgaat en wat het effect is van ons 
gedrag. Tijdens het trainingsatelier versterken we ons zelfvertrouwen, onze zelfbeheersing en 
onze weerbaarheid. 

AANDACHT IN ACTIEAANDACHT IN ACTIE VOOR KINDEREN EN JONGEREN 
VAN 6 TOT 25 JAAR

V.U. Bart Roels

BOUNCE young is een trainingsprogramma in veerkracht voor jongeren van 12 tot 18 jaar. We 
leren vanuit onze eigen kracht terugveren bij uitdagende situaties. We leren op een positieve, 
sterke manier en met (zelf-)respect omgaan met deze situaties. Via een mix van actie en 
nadenken ontdekken, oefenen en versterken we onze vaardigheden en competenties en we 
koppelen ze aan onze persoonlijke ervaringen.

VOOR JONGEREN VAN 12 TOT 18 JAAR BOUNCEBOUNCEBOUNCEBOUNCE

Trainingsatelier WOLF is een positief verbindend programma van Arktos voor meisjes van 16 tot 
25 jaar. We ondersteunen je in je zoektocht naar jezelf en je plaats in de maatschappij. We 
trekken in groep enkele dagen de natuur in, om tot rust te komen. Comfort en technologie 
laten we thuis om plaats te maken voor creativiteit, eigen kracht en verbondenheid. We 
vertrekken vanuit de verhalen van La Loba – de Wolfsvrouw – om samen stil te staan bij thema’s 
zoals zelfvertrouwen, talenten, levensritme en weerbaarheid.

VOOR MEISJES VAN 16 TOT 26 JAAR WOLFWOLFWOLFWOLF

En Route is even weg zijn van onze vertrouwde omgeving. Tijdens de tocht gaan we namelijk uit 
onze comfortzone. Zo leren we onszelf in relatie tot de ander goed kennen. We krijgen inzicht in 
onze overlevingsmechanismen. Door onze context te verlaten, kunnen we tot rust komen. We 
leren onze situatie vanop een afstand bekijken waardoor we misschien nieuwe mogelijkheden 
ontdekken om verder te gaan.
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IN JE FLOW leert je op een gezonde manier omgaan met uitdagingen. Je leert je focus te 
trainen en krachten verder te ontwikkelen. Met mindfulness gaan we terug de verbinding aan 
met ons lichaam. Wat voel ik? Hoe kan ik hier bewust en op een milde manier mee omgaan? 
Hoe vestig ik mijn aandacht en wat heb ik nodig om terug tot rust te komen in de stresserende 
alledaagse situaties?
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