Hey Kajot(s)ter!
Hoe is 't met jou?
Het is bijna zover, in de paasvakantie is er terug KAJ cursus (‘hoofdanimator in het
jeugdwerk'). Daarvoor zijn we op zoek naar gasten die supergemotiveerd zijn om KAJ te
maken! En jij bent ons opgevallen. Wij geloven in jou. Daarom willen we jou mee op
cursus.
Op deze cursus beleven we KAJ een hele week, we leven en leren samen, smeden
vriendschappen en gaan samen op pad. Je zal er een enorme KAJ-boost krijgen en een
onvergetelijke week beleven.
De inhoud?
•

We leren hoe we nieuwe werking maken in onze eigen afdeling,

•

of hoe we nieuwe afdeling kunnen oprichten.

•

Hoe we kunnen uitwisselen over ons leven en daarmee aan de slag kunnen, hoe
we voor verandering kunnen strijden in onze levens en dit kunnen
bekendmaken.

•

We leren hoe we vormingsproces vorm geven en onze regio versterken.

•

Voorbereiding stage. Je zoekt samen met een stagebegeleider, hoe je je eigen
afdeling groter en sterker kan maken. Verandering brengen daar waar jij KAJ
maakt.

•

Dit allemaal op een actieve manier.

Ter info: Wij werken aan een nieuw en beter kadervormingsaanbod om beter in te spelen op
de vragen uit de afdelingen. De cursus geeft geen recht op 'attest hoofdanimator in het
jeugdwerk'. Wel op een bewijs van deelname, opgemaakt door KAJ, met beschrijving van de
inhoud. Dit bewijs kan je gebruiken in je subsidieaanvraag.

Praktisch:
• De cursus begint op maandag 9 april om 9u00 en eindigt op zaterdag 14 april om
16u00.
• De locatie is ‘De Warande’ te Kortrijk

• De cursus kost 90 euro, over te schrijven op BE20 7865 8466 5056 (mededeling:
naam, ani, afdeling) (vermeld naam, afdeling, adres en 'ik wil graag mee op
cursus animator').
• Inschrijven doe je door het inschrijvingsformulier in te vullen (www.kaj.be)
• Na je inschrijving krijg je nog een praktische brief per mail.
• Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om deze te stellen aan je vrijgestelde, of
Valérie (0499 42 62 69).

En nu vooruit!

