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Leren doe je door directe ervaringen. 

Leren doe je door sociale interactie. 

Leren doe je door het verwerken van  

theorie. 

Leren doe je door na te denken. 

Leren doe je door te handelen, 

uit te proberen  

& fouten te maken 
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CONTACTPERSOON 

Geert Claus, verantwoordelijke  

geert.claus@kids.be 

 

gezocht   

   “leuke collega stagiairs”  

Campus KIDS Wolfsdonk 



WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn een volwassenwerking (vroegere 

Tehuis Niet Werkenden),  gelegen in Wolfdonk 

(Langdorp), een deelgemeente van Aarschot 

in de Provincie Vlaams-Brabant. Wij zijn een  

afdeling van vzw KIDS te Hasselt. 

Onze hoofdtaak bestaat er uit residentiële 

opvang in een gezinsvervangende setting 

aan te bieden aan volwassenen die doof/

slechthorend zijn en aan personen met een  

autismespectrumstoornis. 

ONZE STRUCTUUR 

De campus bestaat uit vier zelfstandige  

leefgroepen en een activiteitencentrum.  

In de vier huizen wonen en werken 34  

personen. De zorg wordt verleend door vier 

teams in de huizen en logistieke diensten.  

Het werk van onze cliënten bestaat 

voornamelijk uit dagelijkse taken  

als koken, wassen en strijken, de tuin 

onderhouden, enzovoort. 

Sinds kort zijn wij ook gestart met het project 

‘begeleid werken’, waarbij  

cliënten de mogelijkheid krijgen om vrijwillig aan 

de slag te gaan bij een externe organisatie zoals 

een school, bakkerij, bibliotheek, rust- en  

verzorgingstehuis, enz. 

Volwassenwerking 

 
campus Wolfsdonk 

Wij bieden een stage aan in één van de vier huizen 

of activiteitencentrum. 

Wij bieden een leertraject in het werken met 

mensen met een auditieve handicap of ASS. 

Wij bieden een verzorgde begeleiding die je helpt 

om er een leerrijke en positieve ervaring van te 

maken. 

Wij bieden je een urenpakket dat zoveel mogelijk 

rekening zal houden met de specifieke eisen van 

een stage-ervaring. 

Wij bieden je een fijne, warme en professionele 

werkomgeving. 

Wij bieden je de kans om te werken in 

teamverband, als volwaardig teamlid. 

Wij bieden je de vrijheid aan om samen te zoeken 

naar Uw invulling van deze praktijkervaring. 

Als dit iets voor jou is….. 

Kan je steeds contact nemen met de 

stageverantwoordelijken van jouw 

opleidingsvorm….of met ons…. 

           Geert Claus 

      info@kidswolfsdonk.be • tel. 013/78 09 80 
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