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Gouden JOHH trofee 2018  - categorie scholen 
Sint-Jorisschool Menen  
(contact: inesferret@hotmail.com) 
Pennenvrienden en verwennamiddag 

De leerlingen van 4VV werden pennenvriend met een bejaarde uit RVT Ter Beke in Geluwe.  
De 15-jarige jongeren en de bejaarden schreven doorheen het hele schooljaar regelmatig brieven 
naar elkaar waardoor ze een sterke band ontwikkelden. In maart 2018 organiseerden de leerlingen  
en verwennamiddag waarop ze hun pennenvrienden echt zouden ontmoeten. Het werd een  
emotionele ontmoeting en er werden plannen gemaakt om ‘vrienden’ te blijven.

 

Zilveren JOHH trofee 2018  - categorie scholen 
PCDO - Deeltijds Onderwijs Eeklo  
(contact: sofie.de.clercq3@pandora.be) 
Snoezelactiviteit met voelschorten 

De leerlingen maakten voelschorten en voelkussens en trokken daarmee naar een afdeling met 
zwaar dementerende bejaarden. Samen gingen ze op verkenning naar nieuwe zintuigelijke prikkels. 
Zo ontstond een fijn contact en de bewoners kwamen zichtbaar tot rust. Als afsluiter kreeg iedereen 
een drankje en een hapje. 

 

Bronzen JOHH trofee 2018  - categorie scholen 
Erasmusatheneum Essen 
(contact: awiertz3@hotmail.com) 
Burgerschapsboost: proeven van vrijwilligerswerk

De leerlingen van de tweede graad stonden stil bij enkele vragen zoals: ‘Wat is een beperking?’ ‘ 
Is eenzaamheid een beperking?’ ‘Is armoede een beperking?’. Op zoek naar antwoorden maakten de 
leerlingen kennis met verschillen de initiatieven die steunen op vrijwilligers: de sociale kruidenier, 
een dagbesteding voor jongeren met een beperking, een zorgboerderij, een project voor beginnend 
dementerenden. Daar konden ze ondervinden wat vrijwilligers werk is 
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Gouden JOHH trofee 2018  - categorie jeugdwerk 
Chiro Scheldebloem Merelbeke 
(contact:lisa.fouquart@hotmail.com) 
Jong geleerd Oud gedaan!

De Tiptiens, meisjes van 14 tot 16 jaar, organiseerden een wandeling met bejaarden. De karavaan  
met rolstoelen viel op en werd warm onthaald door toevallige toeschouwers. Onderweg werd er veel 
gepraat en in het Chirolokaal werd een tussenstop gemaakt met allerlei lekkers. Op die manier kon-
den ook de andere Chiroleden kennis maken met de zeer geïnteresseerde bejaarden. 

Zilveren JOHH trofee 2018  - categorie jeugdwerk 
Chiro Brustem 
(contact: kobevaes27@gmail.com) 
Spelletjesnamiddag met G-tennis club

Voor het tweede jaar op rij organiseert deze groep een Chironamiddag samen met en voor  
de jongeren uit de G-tennisclub. Op die manier komen de kinderen en jongeren van de Chiro  
eens in contact met jongeren met een beperking. Ze hebben voor elkaar gezorgd, samen gelachen  
en veel plezier gemaakt. 

Bronzen JOHH trofee 2018  - categorie jeugdwerk 
KSA Dudzele 
(contact: pieterjan.proot@hotmail.com) 
Op bezoek in rusthuis Polderzicht

De leiders van KSA Dudzele organiseerden in hun vrije tijd een leuke namiddag voor de bejaarden 
van het lokale rusthuis. Na het middagdutje begeleidden zij de bewoners van hun kamer naar de 
grote zaal om samen volksspelen te spelen. Er werd gelachen en gebabbeld. De namiddag werd  
afgesloten met een wafelbak. Jong en oud heeft enorm genoten. 


