
met de steun van

Wil je graag meer informatie of heb je 
een specifi eke vraag naar vorming? 
Contacteer Frederik Desodt via tel 057 344 331 
of mail naar trapleer@delovie.be.

De Trapleer is een initiatief van De Lovie vzw. Het 
project kwam tot stand dankzij een impulspremie 
van de Provincie West-Vlaanderen. 

De Trapleer werkt nauw samen met vrijwilligers, 
verschillende partners in de zorg, bestaande 
vormings- en opleidingscentra (o.a. VormingPlus), 
vrijetijdsorganisaties …

De Lovie vzw 
Krombeekseweg 82 
8970 Poperinge 

www.delovie.be

Stap voor stap leerde ik 
een vogelhuisje bouwen. 
Nu timmer ik verder aan 

mijn eigen weg.

Tom Deleye

Vorming voor personen met 
een verstandelijke handicap 
in de Westhoek

Volg ons op facebook
facebook.com/deloviepoperinge
facebook.com/trapleer

In de vorming zelfstandiger 
wonen (in samenwerking 
met Open-School), leerde 

ik een aantal nieuwe 
vaardigheden. Nu weet 

ik beter hoe ik mijn 
weekplanning kan opstellen.

Chantal De Beer



Jezelf ontplooien. Grenzen verleggen. Talenten 
ontdekken. Vaardigheden ontwikkelen. Vorming is 
belangrijk voor iedereen! Het maakt je sterker en 
geeft je een goed gevoel.

Wil je als vrijwilliger je kennis, talenten of passie 
delen? Of iemand begeleiden tijdens een bepaalde 
vorming of workshop? Je kan kiezen voor een soepel 
engagement: eenmalig, regelmatig of op vaste 
tijdstippen.

Via De Trapleer kun je vorming volgen, 
alleen of in groep en op je eigen tempo.

“Iedereen, en vooral wie het 
moeilijker heeft in de samenleving, 
moet toegang tot vorming hebben”

Vanessa De Leenheer
VormingPlus

Heb je groene vingers en wil je leren 
tuinieren? Of ben je eerder een klusser? 
Geboeid door andere talen of gebeten 
door nieuwe media? Wil je leren koken? 
De belbus nemen? Of zelfstandig(er) leven? 

Mag het iets avontuurlijker? Wil je leren 
duiken? Hou je van goochelen? Gitaar 
spelen? Of kom je liever tot rust met yoga? 
Hoe kom je op voor je eigen mening?

Ik ben een echte doe-
het-zelver. Het geeft me 
veel voldoening om mijn 
kennis te delen. Lukas 
is bijzonder leergierig. 

Meten is weten, 
is zijn motto.

Jonny
vrijwilliger


