
 
 

Semi 
Inhoud: 

Wij krijgen werkjes om uit te voeren van externe bedrijven. Bijvoorbeeld: 

• ATOMA: ringetjes per kleur plaatsen, plastic hoesjes insteken, mappen sorteren 
• Pakketjes maken van enveloppen, flesjes, doppen, etiketten en brieven 
• MAILING: brieven in enveloppen steken 
• DRUKKERIJ: rouwbrieven plooien, formulieren sorteren, pakjes per kleur maken 

Handelingen: 

• Tellen 
• Sorteren 
• Insteken 
• Plooien 
• Stickeren 

 

 

        

        

 



 
 

Boerderij en tuin / Houtbewerking 
Inhoud: 

Het seizoen bepaalt welk werk er gedaan wordt. Tijdens de zomermaanden worden de zelfgekweekte 
groenten en kruiden verkocht in Zonnestraal! 

 

ZOMER en/of MOOI WEER: 

• In de tuin: 
o Grond omploegen 
o Zaaien, planten en oogsten 
o Onkruid wieden 

• In de boerderij: 
o Eten geven aan de dieren 
o Dierenhokken schoonmaken 
o Eitjes rapen 
o Snoezelen met de dieren 

WINTER en/of SLECHT WEER: 

• In de chalet: 
o Houtbewerking / schuren / 

schilderen / kalumet 
o Zagen en boren 

 

 

 

 

    

    



 
 

Schilderen, tekenen en kleuren 
Inhoud: 

Plezier beleven aan het maken van een schilderij of tekening. Je werkt er met verschillende materialen, 
bijvoorbeeld: potloden, verf, krijt, wasco’s, pen & inkt, enz. Je ontwerp kan gemaakt worden op doek, op papier, 
op hout, enz. 

• Men vertrekt vanuit een eigen creatie of vanuit een voorbeeld (uit boeken, via internet, enz) 
• Iedereen maakt iets naar eigen kunnen. Het proces is belangrijker dan het product. 
• Eventueel kan een ontwerp verder uitgewerkt worden samen met de begeleider om te verkopen in 

Inclusion of via tentoonstellingen. 

 

 

 

     

    

 

 



 
 

Beeldend atelier 
Inhoud: 

Plezier beleven aan het maken van een beeld of figuur. Je werkt er met verschillende materialen, zoals papier-
maché, klei, steen en Powertex. Cliënten met minder mogelijkheden kunnen genieten van kleine taken, zoals 
papier scheuren, lijm smeren, enz. 

• Men vertrekt vanuit een eigen creatie of vanuit een voorbeeld (uit boeken, via internet, enz) 
• Iedereen maakt iets naar eigen kunnen. Het proces is belangrijker dan het product. 
• Eventueel kan een ontwerp verder uitgewerkt worden samen met de begeleider om te verkopen in 

Inclusion of via tentoonstellingen. 

 

 

 

 

 

    

   



 
 

Kaarsen  
Inhoud: 

De cliënt gaat aan de slag met was, mallen en decoratiemateriaal. Samen met de begeleiding worden er kaarsen 
gemaakt in allerlei vormen en kleuren.  Er zijn taken voor cliënten met verschillende mogelijkheden. 

• Wasplaten in stukken breken en daarmee de mallen vullen 
• Wieken vastmaken in de mallen 
• Mallen begieten met gesmolten was 
• Versiering maken met kneedwas 

Meestal worden deze kaarsen gemaakt in functie van een verkoop in Inclusion. 

          

       



 
 

K-lumet 
Inhoud: 

We maken voor een extern bedrijf aanmaakhoutjes. Die maken we met karton, hout en kaarsvet. 

• Sorteren van stukjes hout op dikte 
• Opvullen van kartonnen cilinders met die stukjes hout 
• Dompelen van de aanmaakhoutjes in kaarsvet 

 

 

 

 

 

      

 

               

 

 

 



 
 

Parels (rijgen)  
Inhoud: 

In deze sessie werken we met bestaande parels. Die kunnen aangekocht zijn of zelfgemaakt in de fimo-sessie. 
We rijgen parels op draad, touw of ijzerdraad. We maken er halskettingen, armbandjes, oorbellen, ringen en 
nog veel meer mee!  

Deze sessie kan zich richten tot cliënten met verschillende mogelijkheden. Men kan bijvoorbeeld grote parels 
op dikke draad rijgen, of kleine pareltjes op hele fijne draad voor cliënten die de lat wat hoger willen leggen. 
Bepaalde producten kunnen gemaakt worden in functie van verkoop via Inclusion. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 



 
 

Papier scheppen 
Inhoud: 

We maken zelf papier. Dit gebeurt volgens een vast proces: 

• Oud papier wordt in stukken gescheurd of geknipt en per kleur gesorteerd 
• De papierstukjes worden gemixt met allerlei producten en water tot het papiervezels worden. 
• De papiervezels worden geschept uit een bak water en in vellen op een droogrek gelegd 
• De gedroogde vellen papier worden verwerkt tot een product, bijvoorbeeld: wenskaarten, 

fotoboeken, kadertjes, enz. 

Handelingen:  

• Scheuren of knippen 
• Scheppen  
• Snijden, meten, lijnen tekenen 
• Lijmen 

 

 

      

      



 
 

PAKA (=Parels, Paper, Kaarsen, K-lumet) 
Inhoud: 

Cliënten helpen bij het afwerken van producten die zullen verkocht worden in de winkel. Dat gaat over kaarsen, 
handgeschept papier, parels en K-lumet.  

Handelingen: 

• Oog voor detail gebruiken 
• Werken met naald en draad 
• Knippen, meten, snijden, … 
• Plakken, stickeren, lijmen, … 
• Vaardig zijn met juwelen: slotjes steken, knopen maken, enz… 
• Versiering voor kaarsen helpen maken, via het boetseren met was. 

 

 

 

  

  

 

 



 
 

Wolvilten 
Inhoud: 

Plezier beleven aan het werken met wol, water en zeep. We maken allerlei producten die kunnen dienen om te 
verkopen in Inclusion, zoals bloemenbroches, handtasjes, sjaals, toiletzakjes, kleine geldbeugels, halskettingen, 
bolletjes die als parels kunnen dienen, enz. 

Handelingen: 

• Plukjes pure wol leggen in een bepaalde vorm 
• Dat geheel nat maken met warm zeepsop 
• Het geheel gedurende lange tijd aan elkaar wrijven met behulp van bolletjesplastiek 
• Op een speciaal matje plukjes wol tot bolletjes rollen 
• Op een rieten matje plukjes wol tot ‘worstjes’ rollen 
• Begeleiding werkt de producten af, eventueel met behulp van een cliënt die ook de mogelijkheden 

heeft om daarin te helpen. Bijvoorbeeld: een speld aan een bloem naaien, ritsen in naaien, bolletjes 
aan elkaar rijgen tot een halsketting, enz. 

 

 

     

    



 
 

Muziek: verschillende soorten sessies! 
 

Ritmische beleving 
De nadruk ligt op het gebruik van allerlei percussie-instrumenten, zoals drums, conga’s, ritmestokken, 
tamboerijnen, djembés, enz. Ook luisteren we samen naar ritmische muziek. 

 

         

 

Stem en Beweging 
Je leert bewust omgaan met je stemgeluid in een speelse omgeving. Ook je lichaam leer je bewust gebruiken in 
bewegingen en met emotie. Vaak worden beide zaken geoefend tijdens het spelen van toneel of kleine 
spelletjes. Jouw muzikaal gevoel wordt hier ook in betrokken. Je schrijft mee aan nieuwe liedjes en kan uit volle 
borst zingen. 

 

        

 

 

 

 



 
 

Kvraagetaan 
Zo eenvoudig als het klinkt: jij vraagt, wij draaien!  

Ga uit de bol op je favoriete liedjes. Je bent vrij om te dansen, mee te spelen en te zingen of gewoon languit in 
je stoel te genieten. De aangevraagde liedjes kunnen gebracht worden op verschillende manieren, afhankelijk 
van de mogelijkheden van de begeleider die op dat moment het atelier leidt: via een Youtube-projectie op groot 
scherm OF  via een live versie op gitaar / piano. 

Deze sessie is toegankelijk voor een heel breed publiek, dus zowel voor de actieve muzikanten als de stille 
genieters aan de zijlijn.  

          

   

 

De tijd van toen 
Soms wentelen we ons graag eens in nostalgie… Muziek uit de oude doos, van toen we nog klein waren of waar 
we gewoon heerlijke herinneringen aan hebben. Deze sessie is vooral gericht naar cliënten die kunnen genieten 
van muziek van vroeger en daardoor wegdromen naar andere tijden. Het principe is hetzelfde als Kvraagetaan, 
maar dan iets gerichter qua muziekstijl. 

 



 
 

Liedjes schrijven 
Zit jij soms met een melodie in je hoofd? Je neuriet een liedje dat eigenlijk nog niet bestaat? Of misschien ben 
je diep vanbinnen een dichter en speel je graag met taal? Dan zit je in deze sessie goed. We schrijven zelf liedjes, 
en beginnen met een blanco blad! Alles kan en alles mag. Je wordt aangespoord om zelf instrumenten te 
proberen bespelen en om zelf teksten te verzinnen. We werken gedurende 1 of meerdere sessies aan een liedje 
en bewaren het afgewerkte lied op onze computer (audiomateriaal).  

Handelingen: 

• Nadenken over tekst, gebruik maken van rijm, het voelen en verwoorden van emoties 
• De goesting voelen om muziek te willen maken (en niet alleen te beluisteren) 

  

 

Kvraagetaan - Zang 
Dit is een beetje zoals Kvraagetaan maar dan met een leuk ‘kampvuurgevoel’! We zitten in een grote kring, 
halen de gitaar erbij, leggen de zangbundel op tafel en zingen samen bekende liedjes. Ook zelf een liedje 
schrijven komt er aan te pas. Deze sessie is gericht naar cliënten die graag zingen en genieten van een klein 
groepsgebeuren. 

 

Special Proud 
Onze huisband van Zonnestraal heet Special Proud. Het is een groep vaste muzikanten die al jaren samen 
oefenen onder leiding van Bram en Jona. Zij werken toe naar optredens en zetten allerlei gekende of eigen 
nummers naar hun hand. Ben jij een muzikant / zanger(es) en wil je graag solliciteren voor een plekje bij deze 
band? Dan moet je je persoonlijk richten tot Bram en Jona. Deze sessie kan je niet opgeven als keuze tijdens de 
jaarlijkse bevraging van dagbesteding.  

 

 

 

 

 



 
 

Cultuur  
Deze sessie kan alle kanten opgaan, zolang het maar cultureel gebonden is.  We kunnen werken aan een 
cultureel project, vb: toneel, poëzie, muziek, dans, spel, mime, circus, schrijven,… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Snoezelen 
Kom tot rust in een gezellige snoezelkamer met waterbed, massagestoel, muziekinstrumenten, lichtbronnen, 
enz. Je kan genieten van basale stimulatie: alle zintuigen worden geprikkeld op een rustige manier.  

Bij mooi weer kunnen we genieten van de rust in onze vernieuwde snoezeltuin! Allerlei bloemen en kruiden om 
aan te ruiken, van te proeven en naar te kijken. Parasols om de zon of een drupje regen tegen te houden en een 
schommelstoel staan er ook. Hier en daar kan je je fantasie de vrije loop laten via het zien van kleine 
sprookjesachtige hoekjes met paddenstoelen, vogelhuisjes of waterpartijtjes. Een bankje onder een 
schaduwrijke boom en een prachtige tuin om naar te kijken… Wat heeft een mens nog meer nodig?  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

K(l)apsalon:  
enkel via wekelijkse inschrijving! 
Anita heeft kriebelende vingers en is handig met shampoo, haardroger, kam en schaar! Ze geeft cliënten graag 
een verwensessie waarin ze helemaal tot rust komen en nadien met een mooi kapsel buitenkomen. 

Opgelet! Deze sessie dient niet ter vervanging van een normale kappersbeurt. Het draait hier vooral om de 
beleving en het is dus gericht naar cliënten met minder mogelijkheden qua het volgen van dagbesteding, en die 
een persoonlijk aandachtsmoment goed kunnen gebruiken. Je kan het misschien een beetje vergelijken met 
‘snoezelen via het haar’ … ? 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Natuur 
Inhoud: 

In deze sessie speelt de natuur de hoofdrol. We gaan aan de slag met allerlei materialen die in de natuur te 
vinden zijn en we verstaan dit in de brede zin van het woord. Bloemen, planten en houtmateriaal zoeken om 
mee te knutselen; kruiden in de tuin plukken om bijvoorbeeld lekkere thee mee te maken; af en toe kleine 
bloemstukjes maken; of even goed genieten van een leerrijke wandeling in de snoezeltuin of in de vrije natuur. 
Soms zullen we ook werken in opdracht van een evenement (vb: tuinfeest) en zal de tafelversiering in ons 
atelier gemaakt worden. 

 

 

 

      

   
 
 
 
 



 
 

Breiclubje (in de refter) 
Inhoud: 

Met 2 priemen onder de arm en enkele leuke bollen wol ga je zelf aan de slag om iets te breien. Wie kan 
haken, zit hier ook aan het juiste adres. Begeleiding helpt je de brei op te starten of gevallen steken weer te 
repareren. Een sjaal? Een muts? Een leuke broche? Alles mag… 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Vorming: 2 soorten! 
EERSTE SOORT: WAAROM? DAAROM! 
Inhoud: 

Onze wondere wereld… doet vele vragen rijzen! Hoe werkt een faxmachine? Waarom maken mensen ruzie? 
Hoe ziet de wereldbol er uit? Welke auto’s bestaan er? Waar kunnen we op reis gaan? … 

1001 vragen die cliënten stellen waarop wij een antwoord proberen te geven. We gebruiken daarbij het internet, 
educatieve boeken, tijdschriften en ons gezond boerenverstand. We praten in groep over wat ons bezighoudt 
en we leren nieuwe dingen bij. 

                              

 

TWEEDE SOORT: PC-VORMING 
Inhoud: 

Wie heeft er tegenwoordig géén smartphone, laptop of iPad? Misschien heb jij er ook eentje maar wil je er beter 
mee leren werken? Dan is deze sessie voor jou! Breng jouw materiaal mee en vraag aan de begeleider wat je 
graag wilt leren. Hij of zij gaat dan samen met jou op weg.  

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 



 
 

Sport en spel 
Inhoud: 

In groep gaan we naar de sporthal van Gooik. Daar spelen we allerlei balsporten: voetbal, volleybal, pingpong, 
hockey, basketbal, enz. Er kan ook getraind worden voor de inclusieve vijfkamp die jaarlijks georganiseerd wordt 
door Zonnestraal vzw.  

Handelingen: 

• Actief aan sport doen 
• Lopen, stappen, springen, ballen vangen en gooien, spelletjes spelen, enz. 
• Deze sessie is moeilijker voor cliënten die niet mobiel zijn of enkel voor het gezelschap mee willen. 

 

 

 

        

     

 

 

 



 
 

Fitness en wandelen 
Inhoud: 

We gaan naar de fitnessruimte in Herfelingen en gebruiken daar de fitnesstoestellen. Zo kan je er bijvoorbeeld 
fietsen op de hometrainer, lopen of wandelen op de loopband, steppen, gewichtjes heffen, buikspieroefeningen 
doen op de turnmat, roeien, enz.  

Bij mooi weer gaan we ook een fikse wandeling maken door het mooie landbouwgebied van Herfelingen, of 
rijden we naar een park in de buurt.  

 

               

  



 
 

Zwemmen 
Inhoud: 

De geoefende zwemmer: 

• Kan baantjes zwemmen in het grote zwembad en de techniek verbeteren 
• Kan genieten van het bubbel- of speelbad achteraf 

De recreatieve zwemmer: 

• Kan genieten van het bubbel- of speelbad 
• Kan dobberen met behulp van zwembandjes, zwembuizen of drijfmatjes 

 

 

  

 

             

 

 

 

 



 
 

Beweging 
Inhoud: 

We bewegen op muziek met verschillende materialen en in verschillende vormen. Binnenhuis of in 
snoezeltuin. Zowel zittend als rechtopstaand. 

Afhankelijk van het weer wordt er ook wandelen aangeboden. 

Doelen: 

• Interactie met anderen vergroten en daar plezier aan beleven.  
• Lichamelijke beweging stimuleren op een aangepast tempo. 
• Denkvermogen stimuleren. 
 

 

  



 
 

Beleving 
Inhoud: 

Een moment van gezellig samenzijn in een familiale sfeer waarbij genieten centraal staat. Alle zintuigen worden 
aangesproken op een creatieve , muzikale of licht bewegende manier.  Spelen met materialen, muziek en creatie 
brengen de cliënt in contact met zichzelf en de anderen. De activiteit is geheel gericht op het ritme van de 
cliënten. 

We bieden verschillende invalshoeken aan, die gemengd aangeboden worden:  

• Maandag (La Colomba) 
Sprookjes , belevingstheater, basale stimulatie/relaxatie, Sherborn, beleving met een muzikale/ 
lichaamsgerichte insteek 

• Woensdag (nieuw deel van het restaurant)  
Creatieve beleving, spelen met natuurlijke materialen, gezelschapsspellen, geluid- en voelspelletjes, 
tovertafel 

• Donderdag (Il Passero / La Rondine) 
Yoga, volksspelen, bewegingsspelen 

  



 
 

Koken 
Inhoud: 

We maken samen een gerechtje klaar. Dat kan iets zoet of hartig zijn. Meestal vertrekken we vanuit een 
bevraging: “wat wil je maken?”. Daarna zoeken we samen receptjes en gaan we ingrediënten kopen in de winkel. 
Daar leren we ook prijzen lezen en betalen aan de kassa. Tijdens het kookproces krijgt iedereen een taak op 
maat, volgens de mogelijkheden. 

Handelingen: 

• Wegen 
• Scheppen 
• Snijden 
• Roeren 
• Bakken en koken 
• Mixen 
• … 

 

  

      



 
 

Gezelschapsspelen & Snooker 
Inhoud: 

We starten met 45min gezelschapsspelen in het vrijetijdsatelier in Zonnestraal. Daarna gaan we met een busje 
naar de speelhal / café voor het snookerspel. Tussendoor drinken we een drankje en evalueren we het spel. 

Handelingen: 

• Een keu vasthouden 
• Mikken met de keu op een bal 
• Spelregels begrijpen 
• Een sportieve geest hebben :-) 

 

 

 

 

  



 
 

GAMACO 
Inhoud: 

Gamaco is een sessie waarbij enige handigheid is vereist.  

We vullen plastic zakjes en balletjes met speelgoedjes en snoep. 

Meestal worden de verschillende handelingen verdeeld onder de cliënten. Er wordt gekeken naar wie wat het 
beste kan en zo worden de taakjes verdeeld. We trachten voor iedereen een gepast werkje te vinden. 

Handelingen: 

• Plastic zakjes open maken 
• Speelgoedje, snoepje en/of papieren CE label in plastic balletje of zakje steken 
• Plastic balletjes sluiten 
• Zakje sluiten met plakband  

 

  



 
 

Inclusieve dagbesteding Intern 
Inhoud: 

De term ‘Jobdiensten’ bestaat niet meer. Vanaf nu spreken we over Inclusieve dagbesteding. Dit betekent dat 
de cliënt dagbesteding volgt in een dienst binnen Zonnestraal. Er kan gewerkt worden in: 

 

1. Wasserij 
a. De was sorteren 
b. Strijken en plooien 
c. Machines vullen en legen 

 
2. Il Fioretto 

a. Helpen bij rouwtafels 
i. Opdienen 

ii. Afruimen 
iii. Afwassen 
iv. Drank inschenken 
v. Tafels en dranken klaarzetten 

vi. Tafels schikken 
 

3. Personeelsrefter 
a. Afdrogen 
b. Vuile borden in- en uit de vaatwasser halen 
c. Servies op zijn plaats zetten 
d. Afruimrek leegmaken 
e. Soep uitscheppen 

 
4. Bezoekzondag 

a. Afruimen 
b. Afwassen 
c. Dranken uitschenken 

 
5. De Kroon 

a. Afruimen 
b. Opdienen  

  



 
 

6. Leefgroepen 
a. ’s Middags het eten rondbrengen 
b. Was wegbrengen 

i. van de wasserij naar leefgroep brengen 
ii. sorteren 

iii. op de juiste kamer leggen 
c. Vacuümzakken 

i. Vacuümzakken labelen 
ii. Aan de juiste leefgroep bezorgen 

iii. Vacuümzakken naar de container brengen 
d. Glas 

i. Glas verzamelen in de leefgroepen 
ii. Naar de glascontainer brengen 

 
7. Boerderij 

a. De dieren eten en drinken geven in het weekend 
b. Bij warm weer de planten in de serre water geven  

 
8. Volledige campus 

a. Sigarettenpeuken opruimen 
b. Planten water geven en verzorgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starten met inclusieve dagbesteding?  

Je kan contact opnemen met Stijn Bultijnck via mail naar begeleidwerk@zonnestraalvzw.be. Er wordt dan op 
maat van de cliënt een gepaste taak besproken en gezocht. 
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Inclusieve dagbesteding Extern 
Inhoud: 

We zoeken voor jou naar werk buiten Zonnestraal. Dat kan van alles zijn! Meehelpen met een boer in zijn 
boerderij, taakjes doen in een boekenwinkel / bibliotheek / supermarkt, mensen helpen in een rusthuis of 
kinderdagverblijf, pralines verpakken in een chocoladewinkel, enz.  

Je kan contact opnemen met Stijn Bultijnck via mail naar begeleidwerk@zonnestraalvzw.be. Er wordt dan op 
maat van de cliënt een gepaste oplossing besproken en gezocht. 
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