
MISSIE@SFC

Tijdens missie@sfc komen alle leerlingen en personeelsleden in beweging voor het goede doel. Het
missieweekend, beter bekend ondertussen als missie@sfc, is een stevige traditie geworden in onze
regio. En het is een traditie met een eigen gezicht…
Dit jaar is het kapstokproject VZW Rondpunt. 
In naam van onze enthousiaste werkgroep missie@sfc heten we jou, jouw vrienden en 
familieleden alvast van harte welkom!
 
Namens het directieteam

15-16-17 november
Beste ouder(s)

Beste leerling

QUIZ EN AFTER-QUIZBAR

W A T  M O G E N  J U L L I E

V E R W A C H T E N ?

INSPIRATIEDAG TAU

RESTAURANT
XL NIGHT

 

APERITIEF- EN
DEGUSTIEFBAR

T.V .V .  VZW RONDPUNT EN SOCIALE KAS SFC

URBAN TRAIL



VZW Rondpunt- project   FIVE2NINE

FIVE2NINE ontstond in 2014 na signalen van jongvolwassenen met een niet-aangeboren 
hersenletsel dat ze zich in sociaal isolement bevinden. De beginfase van het project 
verliep in samenwerking met de Universiteit van Gent. Zo koppelden we in de periode 
2014-2017 zestien jongvolwassenen met een NAH aan 26 buddy's. Samen gingen zij op 
zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding. Dankzij de inzichten uit deze pilot konden we 
een methodiek ontwikkelen om deze jongvolwassenen nog beter op weg te helpen. Deze 
methodiek gebruiken we nu in samenwerking met Samana in de regio’s Antwerpen, Midden-
Vlaanderen en Limburg. Het voordeel hierbij is dat deelnemers dichter bij huis terecht 
kunnen met hun specifieke vragen. Daarnaast kan er gezocht worden naar 
vrijetijdsoplossingen bij hen in de buurt, dit geeft het een duurzamer karakter. In de 
andere regio’s gaan we voorlopig zelf op zoek naar vrijetijdsbuddy’s.In FIVE2NINE werken 
we volledig vraaggestuurd en zoveel mogelijk zelfversterkend. Als een jongvolwassene zich 
aanmeldt, plannen we eerst een kennismakingsgesprek om de vraag verder te 
verduidelijken. Op basis van dit gesprek maken we een actieplan op, waarin we 
verschillende taken en verantwoordelijkheden onderling verdelen.

missie@sfc
15-16-17  november

Vrijdag 15 november: 
· 19.30 uur quiz met after-quizbar

Inschrijven via tom.broux@sfc.be 20 EUR per ploeg (max.6 pers.)

Zaterdag 16 november: 
· 10-17 uur: inspiratiedag TAU
· 17-20 uur: restaurant– vooraf inschrijven verplicht.
· 21 uur: XL Night in de Franciscuszaal

Zondag 17 november:
· 10 uur: Urban Trail (lopen-wandelen).
· 11.30-14.30 uur: restaurant– vooraf inschrijven verplicht.
· 17-20 uur: restaurant– vooraf inschrijven verplicht.

 Aperitief- en degustiefbar tijdens restaurant wordt verzorgd door de oudervereniging.

Programma van dit weekend
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