
   
Praktische info  
 
Wij zijn een centrum voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding. Wij zijn 
rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Dit wil zeggen dat je bij ons terecht kunt 
door een doorverwijzing van de jeugdrechtbank, de gemandateerde voorzieningen 
(vertrouwenscentrum kindermishandeling of ondersteuningscentrum jeugdzorg) 
maar ook via een eerstelijnsorganisatie (CLB, CAW, OCMW, enz). Wanneer we je 
uitnodigen voor een intake, mag je steeds een vertrouwenspersoon meebrengen 
wanneer je dit wil. 
 

Adres 
 
Dagcentrum Jan Rap 
Wilgenstraat 18 
2400 Mol  
014/31 92 45 
0496/39 80 48 
janrap@dewaaiburg.be 
 
Afdeling van VZW De Waaiburg; organisatie voor bijzondere jeugdzorg (ovbj) 
Tel. : 014/58 84 56 
Email: waaiburg@waaiburg.be 
www.dewaaiburg.be 
ON: 0412792804 
 

Je kan vragen naar 
 
Ludwine Ooms 
Katoo Ariën  
Caroline Cuyvers 
Nicole Claes 
Lore Jansen 
Linda Winters zorgt er voor dat we dagelijks lekker eten hebben en het dagcentrum 
netjes blijft. 
 

Permanentie-uren 
 

o Elke schooldag van 9.00u tot 19.00u. 
o Elke woensdag en vakantiedag 9.00 tot 17.00u. 
o Tijdens weekends en feestdagen is het dagcentrum gesloten. Je kan in 

dringende gevallen wel altijd de permanentie op de Waaiburg 014/58.84.56 
contacteren. 
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Wie zijn we 
 
Dagcentrum Jan Rap is een afdeling van De Waaiburg vzw (ovbj).  
Wij begeleiden 10 gezinnen waarvan er 8 plaatsen zijn voor jongeren die naar het 
dagcentrum kunnen komen.  Daarnaast zijn er 2 plaatsen voor instroom- en 
uitstroombegeleidingen.  
Instroom wil zeggen dat we soms met een gezin aan de slag gaan als er nog geen plaats 
is in de groep. We werken dan al met de gezins- en individuele doelstellingen. Vanaf 
het moment dat er één van de reguliere plaatsen vrijkomt kan er “geschakeld” worden  
en komt de jongere naar het dagcentrum. Het aantal dagen wordt met alle partijen 
afgesproken.  
Als de groepsdoelstellingen met een jongere bereikt zijn en er zijn nog noden in het 
gezin kan er nog voor 6 maanden contextbegeleiding aangeboden worden. Dit 
noemen we uitstroom. 
 
Wij werken vraaggericht met jongeren en hun context.  Dit wil zeggen dat wij samen 
met de context bekijken waar wij hen kunnen in ondersteunen en hoe we dit vorm 
kunnen geven. We bekijken ook samen welke personen uit het netwerk belangrijk zijn 
en hoe zij in de hulpverlening kunnen betrokken worden. Hierop wordt de 
hulpverlening zowel op vlak van contextbegeleiding, schoolse opvolging, individuele 
begeleiding en groepsbegeleiding afgestemd. 
 
De Waaiburg vzw heeft 3 dagcentra: Jan Rap in Mol, Kameleon in Herentals en 
Parkoers in Geel.  
Wendy Schellekens coördineert de werking van deze 3 dagcentra. Zij woont de 
vergaderingen bij en staat 1 keer in de maand mee in de opvang. 
Simonne Daems is de directeur. 
  

 
  

 



 

  

 
Hoe verloopt de begeleiding  
 

De eerste 45 dagen 
 
Tijdens de eerste 45 dagen stellen we een handelingsplan op. In het handelingsplan 
staan de bezorgdheden en de krachten die er zijn en formuleren we doelstellingen 
waar er de eerste 6 maanden aan gewerkt zal worden. Dit handelingsplan wordt 
besproken met jullie, de contextbegeleider en de co-begeleider van het dagcentrum 
en eventueel andere betrokken partijen. Dit gesprek noemen we een 
handelingsplanbespreking. 
 
In het dagcentrum krijgt elk gezin een contextbegeleider en een co-begeleider. De 
contextbegeleider is de persoon die de wekelijkse gesprekken voert. De co-
begeleider volgt het gezin van nabij mee op en kan indien nodig (bij ziekte of 
vakantie van de contextbegeleider) de begeleiding tijdelijk overnemen. 
 

Na elke zes maanden  
 
Hoe lang de begeleiding duurt is voor iedereen verschillend. Elke 6 maanden 
bekijken we samen of de begeleiding verder gaat of niet. De zesmaandelijkse 
bespreking noemen we een evolutiebespreking. Tijdens deze bespreking bekijken we 
hoe ver het gezin staat met de gemaakte doelstellingen. Er wordt bekeken waar er 
het volgende half jaar aan gewerkt wordt. 
Tijdens de evolutiebespreking is het gezin, de context- en co- begeleider van het 
dagcentrum en eventueel andere betrokkenen aanwezig. 
 
Van elk handelingsplan en evolutieverslag dat door het dagcentrum gemaakt wordt, 
krijgen de ouders een kopie.  

 



 

  
 

Einde van de begeleiding 
 

Tijdens de laatste begeleidingsperiode wordt er in overleg met de begeleiding, 
ouders en jongere een afbouwtraject afgesproken. Als je een consulent hebt van het 
OCJ of de sociale dienst van de jeugdrechtbank gaan ook zij hun zegje hierin doen. 
Jongeren komen minder naar het dagcentrum en er zal meer in de context begeleid 
worden. Zo kan de overgang naar het volledig thuis zijn stapsgewijs gebeuren.  Ook 
kan gekozen worden om nog een periode enkel thuis te begeleiden, zonder dat de 
jongere naar het dagcentrum komt (uitstroom). 
 

Nazorg 
 
Na de begeleiding is er nog nazorg mogelijk. De intensiteit en frequentie van de 
nazorg wordt met de betrokken partijen afgesproken. 

 

 



 

 

 

  

 
De werking van het dagcentrum 
 

De groepsbegeleiding 
 
Na schooltijd, tot 19 uur, worden de jongeren verwacht op Jan Rap. Hoeveel dagen 
per week je komt, wordt steeds besproken met je  
ouder(s) en eventueel je consulent. 
Kan je onverwacht niet komen, verwittig dan zo snel mogelijk het dagcentrum.  
 
De avond starten we met een vieruurtje. 
Rond 17 uur wordt er een warme maaltijd gegeten. Alle andere momenten krijg je de 
tijd om je huiswerk te maken en te spelen. Er is op het dagcentrum heel wat spel- en 
knutselmateriaal aanwezig, voor alle leeftijden, meisjes en jongens. 
 
Woensdag kom je ‘s middags en blijf je tot 17 uur. Dan eten we een warme maaltijd 
rond half één. 
In de namiddag wordt er soms een activiteit gepland maar het gebeurt ook dat er 
niets georganiseerd wordt en je jezelf alleen of met de anderen moet bezighouden. 
Rond 16 uur eten we nog een vieruurtje.  
 
Tijdens de vakanties verwachten we je tussen half 10 en 10 uur. De dag start dan 
met een 10- uurtje. 
In de voormiddag is er vrij spel. ‘s Middags eten we een warme maaltijd. 
Na de taken doen we soms een activiteit op Jan Rap of ergens anders. Na een klein 
vieruurtje ga je om 17 uur naar huis. 
 
Tijdens de groepsopvang willen we kinderen en jongeren leren omgaan met elkaar en 
met volwassenen. Om hier bewust aan te werken, gebruiken we regelmatig 
methodieken: ervaringsleren, video-interactiebegeleiding, sociale 
vaardigheidstraining, spelmaterialen,… 
Tijdens deze activiteiten krijgen we als begeleiders zicht op de leefwereld en de 
persoonlijkheid van elk kind. 
 
In de groep heeft elke jongere een werkpuntje. Dit is een aandachtspunt waar extra 
aandacht aan wordt besteed.  
 

 
 
 

 

 



  

 
Contextbegeleiding 
 
Voor elk gezin is er een contextbegeleider en een co-begeleider. Deze mensen zijn het 
meest betrokken bij jullie gezin. De andere begeleiders zijn echter ook op de hoogte 
van jullie situatie. De contextbegeleider heeft wekelijks een gesprek met de ouders, al 
dan niet in de aanwezigheid van de jongere. Dit wordt op voorhand bekeken aan de 
hand van thema’s die naar aanleiding van het handelingsplan besproken worden. 
De contextbegeleider gaat samen met het gezin op zoek naar manieren om het thuis 
meer leefbaar te maken op verschillende terreinen. 
 
De ouders worden in elke beslissing gehoord en er wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met hoe jullie het willen. De begeleiding van het dagcentrum hebben hierin 
ook hun stem. Als je een consulent hebt van het OCJ of de sociale dienst van de 
jeugdrechtbank gaan zij hun zegje hierin ook doen. 
 

Studiebegeleiding 
 

Op Jan Rap word je begeleid bij het maken van je huiswerk. Er wordt per jongere en 
gezin bekeken hoe intensief dit zal verlopen. Per jongere gaan we na of het huiswerk 
op het dagcentrum, thuis, met begeleiding aan huis, of met een ouder op het 
dagcentrum zal worden gemaakt.  Doorheen de begeleiding kan dit aangepast 
worden.  
Ook voor de examenperiode wordt per jongere bekeken hoe deze ingevuld zal worden 
en waar er gestudeerd zal worden.  Dit doen we steeds in samenspraak met ouders en 
jongere. 
Bij de start van de begeleiding wordt er samen met de ouders contact opgenomen met 
de school. In dit contact wordt de werking van het dagcentrum toegelicht en worden 
er afspraken gemaakt rond de opvolging van de school. Indien nodig, blijven we 
contact houden met de school (en eventueel het CLB) om de evolutie van de jongere 
in de school op te volgen. We vragen ook steeds aan de school als er contact 
opgenomen wordt dat eerst de ouders en dan het dagcentrum geïnformeerd worden. 
Er wordt op het dagcentrum gewerkt tot alles gedaan is. Als een jongere niet klaar is 
met zijn huiswerk dan worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. De 
begeleiders kijken de agenda na maar deze wordt niet ondertekend door hen, 
hiervoor blijven de ouders verantwoordelijk. 

 

 



 

 

  

 

Individuele begeleiding 
 

Als je in begeleiding bent bij Jan Rap kan het zijn dat je als jongere het toch wel lastig 

hebt met bepaalde zaken uit je leven. Dan kan het goed zijn dat je daar met een 
begeleider over praat.  Het kan ook zijn dat er andere kinderen hetzelfde moeilijk 
vinden als jij, dan kan het gebeuren dat er hier met een groepje mee aan de slag 
wordt gegaan.  We zoeken samen met jou naar een manier die je goed vindt. 
  
Op het dagcentrum werkt een heel team van begeleiders. Wat je zegt tegen één 
begeleider, wordt gedeeld met de andere begeleiders. Dit noemt gedeeld 
beroepsgeheim. 
We werken samen met ouders en jongeren en als we vinden dat bepaalde informatie 
moet gedeeld worden met je ouders dan gaan we met jou een manier zoeken om dit 
bespreekbaar te maken. 
Als je veiligheid in gevaar komt, kan het zijn dat we soms sneller dan jijzelf wil, 
moeten praten met mensen die jouw situatie opvolgen. 
 

 
  

 



  

 

 Vakanties en vrije tijd 
 
Gelukkig is het ook regelmatig vakantie. Dan ziet de planning op het dagcentrum er 
heel anders uit. 
Je wordt dan verwacht tussen 9.30 en 10.00h en je mag terug naar huis om 17.00h. 
 
Voor de vakantie start bekijken we of jij of jullie gezin plannen heeft, dan houden we 
hiermee rekening en hoef je die dag niet naar het dagcentrum te komen. 
 

 

 
 
 
Gezinsactiviteit 
 
Af en toe organiseert het dagcentrum een gezinsactiviteit. Alle kinderen die naar het 
dagcentrum komen en hun gezin worden hiervoor uitgenodigd. Het is vrijblijvend 
maar we zien alle gezinnen graag komen. Wat we op deze activiteit doen, hangt af van 
de inspiratie van de begeleiding, jongeren en ouders. Bijvoorbeeld een bbq, spel of 
wandeling. 
 
De gezinsactiviteit is bedoeld voor de jongeren van het dagcentrum, broers en zussen 
en de ouder(s). Het is een ongedwongen manier om samen iets te doen en in contact 
te gaan. Bij gezinnen in een echtscheiding beslissen de ouders of ze nog samen kunnen 
komen. Indien dit problemen geeft dan proberen we beurtelings te werken, zodat 
beide ouders de kans krijgen om naar een gezinsactiviteit te komen. 
We hanteren wel de afspraak dat indien de ouder(s) niet komen, ook de jongere niet 
kan komen. 
 

 
 

 

 



  

 
De huisregels 

 
Omdat we hier met een hele groep kinderen en jongeren zijn, hebben we enkele 
afspraken opgesteld. Wij noemen het huisregels. 
Deze vertellen wat hier in huis wel en niet kan. 
 

Aan tafel 
 

o We gaan aan tafel met propere handen. 
o We beginnen pas te eten als iedereen eten op zijn bord heeft. 

o Je moet van alles een klein beetje proeven. 

o De begeleiding beslist wie er mag opscheppen. 

o Wat op je bord ligt, eet je op. Anders krijg je geen dessert.  

o Het dessert is niet verplicht om te eten, je mag altijd een stuk fruit in de 

plaats kiezen. 

o Aan tafel drinken we water of bruiswater. Op maandag en donderdag mag er 

ook 1 beker frisdrank gedronken worden. 

o Wanneer we met meer dan 4 kinderen zijn, eten we aan twee aparte tafels. 

  
Leuk om te weten: als je jarig bent mag je kiezen wat we eten en krijg je een 
cadeautje! 
 
 

Taken 
 
In de eetkamer hangt een structuurbord. Hierop kan je zien welke taak jij moet doen. 
Taken worden niet gewisseld! 
Welke taken zijn er? 

o Tafel klaarzetten 
o Tafel afruimen  
o Afwasmachine inladen 
o Afwassen + tafel afvegen  

 
 
 

  
  

  

 
  

 



  
 

Speelgoed en knutselmateriaal  
 
Op Jan Rap is er heel wat speelgoed en knutselmateriaal aanwezig. Om er voor te 
zorgen dat dit in goede staat blijft zijn er een paar afspraken: 
  

o als je iets nodig hebt uit de knutselkast, vraag je dit eerst aan de 
begeleiding. 

o als je iets gebruikt hebt, ruim je dat ook terug op. 
o maak je iets stuk; dan bespreekt de begeleiding met je hoe dit kan 

vergoed worden. 
o Er is een speciale opbergbak voor buitenspeelmateriaal. Wil je ander 

speelgoed mee naar buiten nemen, vraag het dan eerst. 
o Op straat en aan de ‘ring’-zijkant van het huis mag je nooit lopen of 

spelen.   
o Je mag maximum met drie personen op de trampoline. 

   

GSM’s en andere eigen spullen  
 
Eigen spullen zoals spelcomputers en speelgoed laat je thuis.  
Als je een GSM hebt, mag je die zelf op zak houden. Tijdens vrije momenten mag je een 
sms beantwoorden of versturen. De begeleidster zal wel reageren als je dit teveel doet. 
Bellen met GSM of opgebeld worden kan enkel als er dringend iets geregeld moet 
worden. Je vraagt wel toestemming aan de begeleidster. Muziek luisteren kan tijdens 
vrije momenten onder voorwaarde dat het niet stoort voor de groep. Je mag ook muziek 
luisteren op je eigen MP3. Hier gelden dezelfde afspraken als bij een gsm: de begeleiding 
zal je vragen te stoppen als je dit teveel doet. 
 

Pluimenkaartjes 
 
Wanneer je iemand uit de groep of de begeleiding een compliment (iets wat je leuk 
vindt) wil geven, dan kan je dit opschrijven op een pluimenkaartje en in zijn of haar bakje 
leggen. 
 

Relaties 
 
Misschien heb je het al eens meegemaakt : verliefd zijn! 
Je voelt iets speciaals voor een ander. Dat is normaal. Soms wil je dat dan ook aan die 
ander tonen door hand in hand te lopen, elkaar vast te nemen,  te kussen … Ook dat is 
normaal. Op Jan Rap vinden we dat je die gevoelens mag hebben maar in het 
dagcentrum willen we niet dat je deze openlijk toont.  
 

Roken 
 
Enkel jongeren vanaf 16 jaar kunnen, als ze van hun ouders mogen, buiten roken. Dit 
mag enkel tijdens de afgesproken momenten. 
 

 



 

 

  

 

Visie op Drugs 

 
Vanuit De Waaiburg hebben we een gezamenlijke visie over hoe we omgaan met 
druggebruik van jongeren en druggebruik van ouders. 
 
Als een jongere drugs of alcohol heeft gebruikt, mag hij of zij niet in de groep. Er vindt 
dan (of nadien) wel een gesprek plaats met de begeleidster. 
Bij druggebruik van een jongere worden de ouders op de hoogte gesteld van dit 
gebruik. Toch willen we het in de eerste plaats aan de jongere overlaten om hun 
ouders hiervan op de hoogte te brengen. We spreken met de jongere een termijn af 
waarbinnen dit dient te gebeuren. Gebeurt dit niet, dan neemt de begeleiding deze 
verantwoordelijkheid op.  
Bij gebruik van drugs kan de jongere doorverwezen worden naar gespecialiseerde 
diensten. 
Indien er vastgesteld wordt dat er gedeald wordt, zal er onmiddellijk een gesprek 
gepland worden met de ouders, de begeleiding en de jongere om de verdere 
begeleiding in vraag te stellen. Als je een consulent hebt, zal die ook aanwezig zijn op 
het gesprek. 
 

Medicatie wordt alleen gebruikt/gegeven: 
o met de toestemming van je ouders 
o op voorschrift van de dokter 
o met toestemming van de begeleiding 

 
Wanneer we bij ouders een vermoeden hebben van alcohol of druggebruik, zal de 
begeleiding dit bespreken tijdens de gezinsgesprekken. We doen dit uit bezorgdheid 
voor jezelf en in het belang van de kinderen. 
Wanneer een jongere op het dagcentrum wordt opgehaald door een volwassene, 
waarvan wij vermoeden dat die onder invloed is van alcohol of drugs, en wij ons zorgen 
maken over de veiligheid van de kinderen, wordt er samen gezocht naar een veilige 
oplossing voor alle betrokkenen. 
Als een ouder of jongere onder invloed is tijdens een gesprek, kan er beslist worden dat 
het gesprek wordt stopgezet. 
 
 



  
 

Tegen geweld zeggen we NEEN! 
 
Op Jan Rap reageren we streng op geweld. We dulden geen verbale, fysieke, digitale 
of seksuele agressie. 
 
Geweld = - Geen respect hebben voor de ander 
  - Iets expres stuk maken 
  - Aanrakingen die de ander niet wil  
  - Jezelf of anderen pijn doen 
  - Pesten, online en offline  
  - Vechten, roddelen, bang maken, uitdagen, schelden, liegen, stelen.. 
 
Wanneer de problemen met geweld en agressie zodanig groot zijn, kan dit een reden 
zijn om de begeleiding vanuit het dagcentrum stop te zetten. 
 

Luizen 
 
Als een jongere luizen heeft, brengen we ouders hiervan op de hoogte en bekijken 
we samen met de ouders hoe ze kunnen behandelen. Als er sprake is van veel luizen 
en de kans op besmetting van andere jongeren is te groot kan er één of meerdere 
dagen uitsluiting worden gegeven op het dagcentrum zodat er thuis, eventueel 
samen met de begeleiding, nog eens extra behandeld kan worden. 
 

Ideeën 
 
We willen de ouders en de jongeren heel wat inspraak geven. Daarom doen we een 
aantal zaken: 

o In de inkomhal staat een ideeënbus waarin je voorstellen rond activiteiten, de 
inrichting,… kan steken.  

o Tweemaal per jaar zijn er ook vergaderingen met de hele groep (= groepsraad) 
en kan je vertellen wat je graag veranderd zou zien in het dagcentrum. 

o Eenmaal per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een participatieraad. 
 

  

  
  

  

 
  

 
 

 



  

  

Wat nog belangrijk is 
 

 

Aanwezigheden  
 
Welke en hoeveel dagen dat de jongere naar het dagcentrum komt, wordt besproken met 
ouders, jongere, begeleiding en andere betrokkenen. Indien de jongere door ziekte of andere 
omstandigheden niet naar het dagcentrum kan komen, is het de taak van de ouders om de 
begeleiders tijdig te verwittigen.  
 

Vervoer 
 
Hoe de jongere naar het dagcentrum komt en terug naar huis gaat, wordt samen met ouders 
en begeleiding besproken. Sommige jongeren worden afgezet door de schoolbus, anderen 
worden gebracht door hun ouders. Of sommige jongeren maken gebruik van de schoolbus, 
het Openbaar Vervoer of hun fiets. Hierbij houden we rekening met de leeftijd van de 
kinderen, het stimuleren van zelfstandigheid bij kinderen, de mening van de ouders en de 
jongeren. Indien ouders niet kunnen instaan voor het vervoer wordt er bekeken wat voor 
iedereen hierin mogelijk is.  
 

Financiële kosten 
 
De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kind inzake kleding, zakgeld, medische kosten, 
schoolonkosten enz.  
Vanuit het dagcentrum kan er ook geregeld worden dat een jongere een Buzzy-pass voor de 
periode van 1 jaar kan hebben. 
Het dagcentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen met 
andere gezinsleden die niet ingeschreven zijn.  
 

Klachtenprocedure 
 
De begeleiders trachten steeds open te staan indien een jongere of ouder zich niet 
begrepen voelt. Het zou toch kunnen dat het lastig is om hierover in gesprek te gaan. 
Op Jan Rap hangt in de inkomhal een afgesloten, rode klachtenbus. Enkel de directeur, 
Simonne Daems, heeft hiervan een sleutel. 
Je kunt een klacht opschrijven en hierin stoppen. Wanneer de directeur de klacht 
ontvangt, volgt zij dit verder op en zal zij contact met je opnemen. Hier wordt 
afgesproken hoe de klacht verder kan opgevolgd worden. 
Voor meer uitgebreide informatie hierrond verwijzen we graag naar de 
onthaalbrochure van De Waaiburg die je ontving bij de start van de begeleiding. 
 
Als je nog steeds met het gevoel blijft zitten dat je niet gehoord wordt, kan je ook altijd 
bellen naar de JO-lijn (gratis - 0800.900.33) Dit is een dienst in Brussel. Je kan je klacht 
vertellen en zij geven je dan verder raad. 
  

 

 
 

 



  

 
Tevredenheidsmeting 
 

We vinden het erg belangrijk dat we weten wat jullie vinden over het dagcentrum en 
de werking ervan. 
Vanuit De Waaiburg wordt er éénmaal na de begeleiding een schriftelijke bevraging 
gedaan bij de jongeren en de ouders. 
Op het einde van de begeleiding krijg je een vragenlijst over verschillende zaken. Als 
je deze invult en terug bezorgt aan De Waaiburg, kan er gezocht worden naar 
verbeterpunten voor de werking.  
Deze enquête is anoniem, enkel de coördinator weet wie een vragenlijst terugstuurt. 
De begeleiders van Jan Rap hebben hierin geen inzage. 
Gemiddeld drie maanden na de stopzetting van de begeleiding wordt er door een 
stagiaire een evaluatiegesprek gedaan. 

Dossier 

 
Vanaf het ogenblik dat de begeleiding start op Jan Rap wordt er van elke jongere een 
elektronisch dossier bijgehouden. Hierin zitten administratieve gegevens, het 
handelingsplan en evolutieverslagen. Deze dossiers worden afgesloten bewaard. Deze 
kunnen enkel ingekeken worden door de jongere en de ouders, de begeleiders van het 
dagcentrum, de werkvormcoördinator, het secretariaat en de directie. Ook zij hebben 
beroepsgeheim. 
Interims en stagiaires hebben toegang tot de dossiers van de begeleidingen die lopen 
tijdens de interim of stage. 
 
Wij hanteren het principe dat we geen verslagen aan derden opvragen tenzij jullie 
hiervoor schriftelijk toestemming geven. Deze verslagen worden niet bewaard in het 
dossier dat jullie kunnen inkijken. 

 

Wat doen bij brand 
 
Bij brand kan je jezelf en anderen beschermen, als je maar weet wat je wel én wat je 
niet moet doen. 
Daarom zal de begeleiding van het dagcentrum je tijdens een rondleiding uitleggen 
wat je moet doen als het brandt en de vluchtwegen wijzen. 
  

 
 
  

  
 
 

 



 

 

 

Alles wat je wil weten over 
 

Centrum voor dagbegeleiding in groep en 
contextbegeleiding 

- 
Dagcentrum Jan Rap 

Wilgenstraat 18 
2400 Mol 

014/31.92.45. 
0496/39.80.48. 

janrap@dewaaiburg.be  

dagcentrum 
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