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TIENERS

QUALITYTIME

TAPAS

De tieners maakten
lekkere soep voor de
gemeenschap op Witte
Donderdag. 286,71 euro
kon geschonken worden
aan de Clemensactie.
Op Paasmaandag gingen
ze zwemmen met nadien
heerlijke frietjes. De
jongeren maken nu volop
plannen voor het
komende werkjaar en
hopen dat de vormelingen
van dit jaar aansluiten.

"Hoe kunnen wij duurzaam
aankopen terwijl onze agenda
al tjokvol zit?", dat was de vraag
die leefde bij deze ouders met
thuiswonende kinderen.
Meteen ontstond een boeiende
brainstorm over ruilbeurs,
wereldwinkel, een interessante
én praktische spreker
uitnodigen, qualitytime met
het gezin, een zangstonde rond
een kampvuur, ... Benieuwd
welke activiteiten deze groep
verder zal ontwikkelen.

Na een tapasavond met
Sabine en een eerste
brainstorm, kwamen deze
jonge vijftigers een tweede
keer samen, nu met ijsjes.
Ze maakten plannen voor
het volgende werkjaar. Op
zondag 9 oktober is er een
een mooie wandeling
waarop alle generaties zijn
uitgenodigd. Verder wordt
er gedroomd van een
abdijweekend om te
genieten van de stilte.

REGENBOOGPROJECT
Elke generatie ontwikkelt zijn eigen aparte
activiteiten, aangepast aan hun leefwereld en
agenda. Doorheen het jaar zijn er samenactiviteiten over de generaties heen waarbij
telkens een andere generatie aan zet is.

De jongeren die gevormd worden, krijgen tijdens
hun catechesejaar een Effatameter of -peter
toegewezen. Zo verbinden verschillende
generaties zich met elkaar.
Tijdens het vormsel nodigden de tieners de
vormelingen uit om aan te sluiten bij hun
tienerwerking.

Ik heb veel respect
voor onze
twintigers uit
Effata. Ze zijn met
interessante dingen
bezig waar ik
weinig van afweet.
Ik kom zeker
luisteren.
Agnes
SAVE THE DATE
Intergenerationeel werken is een levenshouding van iedereen.
Elke generatie heeft een bijzonder cadeau voor de
gemeenschap. We leren en vullen elkaar aan.
't Podium is voor iedereen uit onze gemeenschap die benieuwd
is naar de passie van deze twintiger. Meer info over de sprekers
op www.effata.be/regenboog/samen-activiteiten.

't Podium (allen) 18/6
Ontmoetingsdag
26/6 - 25 jaar Effata
(allen)
Jongerengroep 26/6
Wandelen (allen)
9/10

REGENBOOGTEAM
Mieke, Odette, Jackie,
Tom, Walter en Anja
(coördinator)
CONTACT, VRAGEN
EN IDEEËN
Anja T'Kindt
anja@inspiratiekaravaan.be

0495 48 96 27

HERBRONNINGSDAGEN
We hielden twee herbronningsdagen in Drongen en lieten onze toekomst betoveren door
deze prachtige fee van Sylvie. Aan de hand van een collage van woorden, beelden en
symbolen kiezen we onze centrale waarden, betekenisvolle liederen en sprekende beelden.
Het Regenboogproject van Effata wordt ondersteund door het Space
for Grace programma van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad. Raf,
onze projectverantwoordelijke, komt op bezoek tijdens de
ontmoetingsdag. Welkom!
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