Aan vrienden, sympathisanten, vrijwilligers, publiek
2020 staat nu reeds geboekstaafd als het coronajaar.
Wereldwijd werden we verplicht activiteiten terug te schroeven.
Dat heeft het Sering-team niet belet om met creativiteit naar de toekomst
te kijken. Met een groot verlangen onze werking terug te praktiseren, sturen
we alvast deze nieuwsbrief in het rond.
Tot Spoedig!

Kinder- en jongerenwerking

Huis van de Wildernis
Huis van de Wildernis lokt jullie deze zomer uit jullie kot! Ben je tussen 7 en
12 jaar? Wil je met je fantasie aan de slag? Heb je een groot hart voor planten
en dieren? Werk je graag in een kleine groep? Heb je op al deze vragen
ja geantwoord? Schrijf je dan zeker in voor de kennismakingsweekends.
Wees welkom en laat je groen hart groeien!


Vanaf september 2020 start op woensdag een nieuwe
groep deelnemers. In het weekend werken we met enkele kinderen uit het pionierjaar aan een schaduwspel
om te vertonen in kinderziekenhuizen en zo kinderen
te bed en niet te bed te verbinden. Huis van de Wildernis
creëert het verhaal. De Schijnwerperij wekt het verhaal tot
leven. Dit project is voor leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar,
en het 1ste middelbaar. Ook hier werken we met een kleine groep.
Kinderen die deze uitdaging willen aangaan kunnen aansluiten.
Volg het parcours van onze wilderkinderen op de fb pagina van het Huis van de Wildernis.


Mobiele ateliers: Zet je deur alvast open voor deze ‘Rei(ij)zende Verbeelding’. We investeren in een mobiel theater/atelier voor Huis van de Wildernis en De Schijnwerperij om workshops op locatie mogelijk
te maken.


Verwacht! Het Grote Wilderboek! Met dit boek spannen we een reddingslijn tussen kind en natuur. Ons
pionierjaar van Huis van de Wildernis in woord en beeld, om zelf mee aan de slag te gaan. Voorverkoop
start in september!


Wil je graag het Huis van de Wildernis steunen? Word dan peter of meter van een Wilderkind!
Met €45 kan een wilderkind van een driedaags atelier proeven,
met €125 euro kan een wilderkind één van de 4 seizoenen beleven
en door een storting van €375 kan een wilderkind een volledig jaartraject volgen.
Storten kan op BE52 0012 9802 5809 met vermelding Peterschap Wilderkind.

De Schijnwerperij



Bij de Schijnwerperij ontstaan uit papier, karton, ijzerdraad en kleurenfilters landschappen die niet van
deze wereld zijn en wezens waarvan we niet wisten dat ze bestonden. Ben je tussen 9 en 13 jaar? Kom
dan deze zomer ontdekken hoe schaduwschilderijen en vormendansen ontstaan en hoe het konijn
aan zijn lange oren komt! Nieuwsgierig? Ga alvast eens piepen op de fb pagina van de Schijnwerperij
en bekijk hier ons zomeraanbod.

Samenwerkingsverbanden
Sering is partner in Bruggen naar Werk, een activeringsprogramma onder de vleugels van het ESF.
Binnen dit project ontwikkelt Sering een leerwerkomgeving met focus op het creatieve. Ook het project ROL - een all-in activeringsprogramma - dat nu als pilootproject draait binnen het KUZO consortium zal gaandeweg verbonden worden met Bruggen naar Werk. Evenals de praktijk die we samen
met Open School ontwikkelen om de inclusie van anderstalige nieuwkomers te faciliteren en toe te
leiden naar de arbeidsmarkt. Volg onze website (nu nog in opbouw) om te zien hoe deze samenwerking verder evolueert.
Bruggen naar Werk



Samentuin Drossaert

Er start dit jaar een nieuwe versie van de samentuin in de Drossaertstraat. Sering, dienstencentrum
Den Drossaert, de kinderen van Huis van de Wildernis en tal van wijkbewoners slaan de handen in elkaar. Hopelijk met een eerste oogstfeest in september!


Sering werkt mee aan ART4DEM een tweejarig onderzoek van AP Hogeschool waarin artiesten en leerkrachten samen artistieke werkvormen inzetten voor burgerschapsvorming. We geven workshops op
school en begeleiden leerkrachten in het gebruik van participatieve spelmethodieken. Meer info over
dit project kan je vinden op de website art4dem.be.


Op 15 september 2020 bestaat Sering 25 jaar. Samen met enkele masterstudenten communicatie
van de UA broeden we op een idee om dit jubileumjaar te vieren met
in het achterhoofd.

Info
Ons zomeraanbod voor kinderen staat ook op uitmetvlieg.be
voor info of inschrijvingen mail info@sering.be of bel 0479 444 570
Sering vzw • Groeningerplein 2, 2140 Borgerhout • www.sering.be
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