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Vanaf 1 januari 2023 slaan vzw Onze Kinderen uit Roeselare, vzw de Korf uit Kortrijk en
vzw O2 uit Wervik de handen in elkaar en worden één nieuwe organisa�e, Xplo vzw.
We zijn ervan overtuigd op deze manier samen sterker te staan om toekoms�ge
uitdagingen aan te gaan. Door het bundelen van exper�se en middelen willen we
kinderen, jongeren en gezinnen straks immers nog beter kunnen begeleiden.

Misschien steunde u één van onze organisa�es al vele jaren of misschien pas heel
recent. In beide gevallen willen wij u hartelijk danken voor uw blijk van affiniteit met
onze werking. Mede dankzij uw steun konden we tot op heden reeds vele mooie
projecten realiseren. En zoals u in deze brochure zal merken, ontbreekt het ons ook voor
de toekomst niet aan nieuwe ideeën en plannen.

Neem gerust de �jd om alle ini�a�even even te bekijken. U kan zowel een volledig
project steunen als een deel(tje), de gehele organisa�e of een lokale campus. Bij een
stor�ng van minstens €40,00 krijgt u in februari 2024 een fiscaal a�est op naam
toegestuurd. Uiteraard is iedere gi� bijzonder welkom via ons Sociaal Fonds, met
rekeningnummer BE76 7380 3688 6795 t.e.m. 31/12/22 en BE18 7378 0000 0065 vanaf
01/01/23. Vermeld desgewenst in de mededeling het project dat uw steun geniet.

Dank alvast voor uw gewaardeerde steun en sympathie.

Hartelijke groet,



In de aterlierwerking van Act Lab gaan we op
zoek naar authen�eke ontmoe�ngen rond een
gemeenschappelijke interesse of ac�viteit. Via
het samen doen wordt ook geraakt aan wat
hapert.

Hiervoor dienen we onze materialenkoffer
regelma�g aan te vullen met keukenmateriaal,
creabenodigdheden, gereedschap voor hout- &
tex�elbewerking, enz.

Tjdens vakan�eperiodes overtre� de
vraag naar het gebruik van
personenbusjes in func�e van
kampvervoer ons aanbod. In plaats
van ons wagenpark uit te breiden,
wat zonder twijfel ook op andere
momenten zou verleiden tot
frequenter gebruik, kiezen we voor
de huur van extra busje �jdens deze
piekperiodes bij een lokaal verhuur-
bedrijf.

ondersteuningsmodulemobiliteit
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Als maatschappelijk geëngageerde organisa�e willen we een bijdrage leveren aan een
ecologische en duurzame wereld. Het feit dat we ac�ef zijn op drie campussen en onze
werking een vrij grote regio bedient, hee� een impact op zowel de frequen�e als de
totale vervoersafstand van medewerkers en cliënten. Het bewust en verantwoord
inze�en van mobiliteit is voor ons daarom een bijzonder aandachtspunt.

Naast het ter beschikking stellen van elektrische fietsen (zie ook p.7) maken we o.a. ook
deze twee keuzes :

vooropgesteld budget

Dankzij onze ondersteuningsmodules beschikken we over extra begeleidings-
mogelijkheden om tot een betekenisvol contact te komen met en tussen kinderen,
jongeren en gezinnen.

Tijdens de belevingstrajecten van La Trao en Enelpaso sturen we kinderen, jongeren en
gezinnen op pad dichtbij en veraf voor een bijzondere belevenis.
Met de aankoop van een fietsendrager kunnen we deelnemers makkelijker vanop een
wisselende loca�e een deel van hun traject fietsend laten afleggen. Daarnaast willen we
ook een zgn. ‘fonds’ aanleggen, waardoor we de financiële drempel voor poten�ële
deelnemers aan onze diverse formules kunnen wegnemen.

In Oase en de Stek maken we op een laagdrempelige
manier de brug tussen hulpverlening en therapie. We
doen dit met gekwalificeerde begeleiders uit de eigen
organisa�e.

We willen graag hiervoor ons materiaalaanbod
uitbreiden met een poppenkast (inclusief diverse
handpoppen) en enkele sensoriële vloertegels.

Om het occasioneel gebruik van
een extra auto in func�e van
begeleidings- of overlegmomenten
op te vangen, willen we intekenen
op een abonnementsformule van
Cambrio. Op die manier kan de
extra wagen flexibel ingezet
worden daar waar nodig en dit
enkel op die momenten dat het
ook echt noodzakelijk is.
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Om de fiets van elke jongere op een veilige
manier te kunnen bergen, willen zowel koepels 3
en 4 (leefgroepen 0-18 jaar, campus Kortrijk) als
de leefgroepen van OOOC De Wijzer (onthaal,
oriënta�e & observa�e 0-18 jarigen, campus
Wervik) graag extra fietsstallingen plaatsen.

De Blokhut is een splinternieuwe polyvalente
ruimte op campus Kortrijk, waar kinderen en
jongeren terecht zullen kunnen voor allerlei
projecten en ac�viteiten.

We willen deze ruimte graag sfeervol inrichten,
zodat deze zowel uitnodigend oogt als het nodige
comfort biedt.

fietsstallingenaankleding blokhut
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Om nog beter zorg te kunnen dragen voor de
kinderfietsjes en het buitenspeelgoed, zonder
deze telkens van buiten naar binnen en
omgekeerd te hoeven brengen, willen zowel
Koepel 2 (begeleiding van 0-6 jarigen, campus
Kortrijk) en leefgroep Mozaïek (gemengde
leefgroep 0-14 jaar, campus Wervik) graag een
weersbestendige stockeerrruimte.
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Om begeleiders en jongeren op loca�e (Kenter
Menen, de Tuba en Log-In Roeselare, campus
Roeselare) een extra duwtje in de rug te geven
om zich op een vlo�e en ecologische manier te
verplaatsen (zie ook p.4), willen we op elk van
deze afdelingen twee elektrische fietsen ter
beschikking stellen.

elektrische fietsen
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Aan onze jongeren van de Gapaert (campus
Wervik) die de stap ze�en naar zelfstandigheid,
bieden we keukenmateriaal te leen aan, zodat we
de financiële drempel voor hen in eerste fase zo
laag mogelijk kunnen houden.

Af en toe moet het materiaal in onze
uitleendienst opnieuw worden aangevuld of
vernieuwd.

trampolines

Tijdens de Covid-pandemie konden we meer-
maals vaststellen hoe belangrijk het is om zich in
de eigen tuin te kunnen vermaken.

Daarom willen we in de tuin van elk van onze vier
leefgroepen (het Freem, ‘t Ho�e, eTap en de
Tremel, campus Roeselare) een robuuste en
veilige trampoline plaatsen voor uren speel-
plezier.

Na ruiml 35 jaar is de inboedel van de studio’s in
de Komma te Ingelmunster campus Roeselare),
waar jongeren zich voorbereiden op zelfstandig
wonen, dringend aan vernieuwing toe.

We willen graag elk van de zes studio’s een
upgrade geven, zodat de jongeren een frisse start
kunnen nemen.
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speeltoestellen

Met het Bumperproject (campus Wervik) willen
we onze tuin heraanleggen, waarbij er
speeltoestellen zullen geïntegreerd worden met
een fietsparcours en een aantal openlucht-
plaatsen om te overleggen met jongeren en/of
hun context of medewerkers.



Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je onze werking kan steunen :

• door het steunen van een specifiek project (vb.mobiliteit, speeltoestellen, enz.)

• door het steunen van een specifieke afdeling (vb. de Gapaert, de Komma, enz.)

• door het steunen van een specifieke campus (vb. campus Kortrijk, enz.)

• door het steunen van onze gehele organisa�e (Xplo vzw)

• Je kan ons voorts éénmalig steunen of voor (on)bepaalde duur middels een
terugkerende betaalopdracht.

Iedere gi� is uiteraard bijzonder welkom via ons Sociaal Fonds, met rekeningnummer
BE76 7380 3688 6795 (t.e.m. 31/12/22) en BE18 7378 0000 0065 (vanaf 01/01/23).

• Daarnaast kan je ons ook materieel steunen. Wil ons hiervoor rechtstreeks
contacteren via telefoon of mail om concrete afspraken te maken.

campus Wervik Speiestraat 23, 8940 Wervik - 056 31 03 56

campus Roeselare Blinde-Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare - 051 22 21 44

campus Kortrijk Po�elberg 15, 8500 Kortrijk - 056 22 49 44
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maatschappelijke zetel : Blinde-Rodenachstraat 23, 8800 Roeselare
info@xplo.be - www.xplo.be - 051 22 21 44
ondernemingsnummer 0791 .661.342

Xplo vzw is een fusieorganisa�e binnen de Jeugdzorg
en is voornamelijk ac�ef in de regio Midden- & Zuid-West-Vlaanderen.

Vanuit drie campussen en met meer dan 300 medewerkers
begeleiden we kinderen, jongeren en hun gezinnen

die geconfronteerd worden met problemen in de opvoeding, het samenleven
en/of hun afstemming op de maatschappij.

We doen dit met een gevarieerd aanbod van hulpverleningsvormen,
van ambulant tot residen�eel, van rechtstreeks toegankelijk

tot begeleidingen in opdracht van gemandateerde voorzieningen.

Onze doelstelling is daarbij steeds om vanuit een unieke ontmoe�ng
maximale kansen te creëren voor ontwikkeling en groei.


