
    

    

“We helpen elkaar verder waardoor 
onze band sterker wordt, hierdoor 
krijgen we ook enorm veel zelfver-
trouwen!” 

Boostcamp?! 

 
Tijdens de zomervakantie bieden 
wij als revalidatiecentrum een leuk 
en uitdagend kamp aan voor kin-
deren en jongeren met een neuro-
motorische aandoening / fysie-
ke beperking . W e w erken in-
tensief en interdisciplinair aan zelf-
redzaamheid op verschillende func-
tiedomeinen, zoals ADL en mobili-
teit. Daarbij kijken we steeds naar 
ieders individuele mogelijkheden 
en noden.  

 
 

Boostcamp voor kinderen  
(6-12jaar):  
31 juli t/m 4 augustus 
 
Boostcamp voor jongeren  
(13-15jaar):  
7 augustus t/m 11 augustus 
 

Boostcamp voor jongeren  
(16-21 jaar):  
16 augustus t/m 22 augustus 

 
 

Het beste uit jezelf halen  
● nieuwe vrienden maken ● kiné ● 

werken aan zelfredzaamheid  
● sportactiviteiten  

● elkaar helpen ● crea ● grenzen 
verleggen ● samen koken ●  

gezellig samen zijn   
● jezelf kunnen zijn ● respect heb-

ben voor elkaar 

            

“Deze week heb ik zo’n uiteenlopende 
mensen ontmoet die steeds in mijn 
hart zullen blijven. Dit gaf me een ech-
te BOOST, een stukje van de puzzel 
rijker” 
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Aanmelden voor 31/01/2023 
bij Ann Geerts 
 
telefonisch: 03 466 06 10 
 
via mail: 
ann.geerts@revapulderbos.be 

Kosten? 
 
 verblijf: toestemming vereist van 

uw mutualiteit, aanvraag  
gebeurt door Pulderbos. Max. 85 
euro (via factuur). 
 

 activiteiten: 100 euro (graag  
meebrengen bij start). Dit ont-
spanningsbudget zal beheerd wor-
den door de leefgroep. 

Adres? 
 
Reebergenlaan 4 
2240 Zandhoven 
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