
Aan de slag met participatie:
pop up sport in de buurt!

Als woonmaatschappij actief in & met de buurt

VANPOUCKE CONSULTING

spelen & sporten met kinderen & jongeren 

bewonersparticipatie

betrokkenheid in de buurt

netwerken & weten wat er leeft in de buurt

een gezonde & leefbare buurt

Als woonmaatschappij wil je inspelen op wat er leeft in jouw

werkingsgebied, buurt of wijk. Daarvoor hebben we de hulp

nodig van onze bewoners, huurders... 

Uit onze ervaringen met woonmaatschappijen werd een nieuw,

specifiek en uniek concept ontwikkeld, 

specifiek voor woonmaatschappijen, met als doel: 

Via pop up sportactiviteiten in hun wijk komen kinderen,

jongeren en hun ouders, buren,... op een laagdrempelige manier

in verbinding met mekaar. Bovendien is dit een ideale

gelegenheid om als woonmaatschappij in gesprek te treden met

de buurt. Buurtparticipatie door sport en spel!

We creëren de  activiteiten steeds op maat van de specifieke

behoeften van jouw woonmaatschappij.

Doel:

Laagdrempelig

sportaanbod  &

betrokkenheid van

bewoners bij 

het beheer, 

het onderhoud 

en de ontwikkeling

van hun

woonomgeving.



 

UNIEKE BUURTACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE
VOOR JOUW WOONMAATSCHAPPIJ

 

                                              Brouwerijstraat 7, 8470 Gistel, BE0744.573.384 - Brugsesteenweg 237, 8460 Roksem, BE0869.454.055

Buurtparticipatie

Zo verhoogt de leefbaarheid en levenskwaliteit in de buurt.

Niet alleen de spelende en sportende kinderen komen in verbinding

met mekaar: ook de ouders en buurtbewoners worden betrokken.

De woonmaatschappij treedt gemakkelijk in overleg met de buurt 

en kan proactief inspelen op wat er leeft in de buurt.

Bel ons vandaag en ontdek
dit uniek concept en jouw voordelen!

 

Tom Vanpoucke:  0478 / 78.04.57
Johan De Lille:  0473 / 44.39.60

 

tom@vanpouckeconsulting.be
johan@consulting-dv.be

Laagdrempelig spelen & sporten in de buurt

Telkens op maat van de buurt en toegankelijk voor de bewoners.

Soms hebben kinderen en jongeren (of hun ouders) een duwtje in

de rug nodig. Onze sportieve deskundigen faciliteren 

en motiveren, inspireren en ontwikkelen de deelnemers. 

We nemen de rol op van groei-buddy op sportief-recreatief,

sociaal en mentaal vlak. 


