ESCAPE GAME
05.04.2017

HALLO ALLEMAAL !
De ene vakantie is nog maar voorbij, of we kijken al uit naar de volgende!
Tijdens de paasvakantie organiseren we onze volgende Tabassco activiteit
om letterlijk even te ontsnappen aan de schoolse stress. Dit doen we met
een escape room; een spannend ontsnappingsspel. Kunnen jullie op tijd de
codes kraken, de raadsels oplossen, de sleutels vinden en zorgen dat we
binnen de tijd weer buiten geraken?
We spelen de escape game in Cube Zero in Gent. Voor wie al eens een kijkje
wil nemen op de website: www.cubezero.be
Na de escape game spelen we nog een gezelschapspelletje of praten we nog
even na. Bij mooi weer doen we dit op het gras aan de Stadshal van Gent, bij
slecht weer zoeken we een cafeetje op in de buurt.
WANNEER?
Donderdag 5 april van 14u tot 17u.
WAAR SPREKEN WE AF?
We spreken af om 14u STIPT voor de ingang van Cube Zero (Vlasmarkt 10,
9000 Gent). Jongeren die met het openbaar vervoer komen kunnen begeleid
worden van aan station Gent-Sint-Pieters tot de Vlasmarkt. Geef een seintje
aan je thuisbegeleidster indien je dit wenst!
Jongeren kunnen om 17u weer opgehaald worden aan Cube Zero.
KOSTPRIJS?
Voor de activiteit vragen we 10 euro (ter plaatse te betalen) en worden er 2
begeleidingssessies aangerekend (de betaling hiervan verloopt via factuur).
Inbegrepen in de prijs: de toegang tot de escape room van Cube Zero
Niet inbegrepen in de prijs: een drankje achteraf

WAT BRENG JE MEE?
- Portefeuille met identiteitskaart en 10 euro voor de activiteit
- Wat zakgeld voor een drankje
AFSPRAAK:
Voor deze activiteit moeten we op voorhand tickets reserveren. We zijn dus
genoodzaakt, indien jullie laattijdig (minder een week voordien) annuleren,
jullie toch de 10 euro en de sessies aan te rekenen.
INSCHRIJVEN?
Laat ten laatste 25 maart aan je thuisbegeleider weten of je mee wil! Snel
inschrijven is de boodschap want vol = vol!

Hopelijk ben je erbij!
Groeten
De thuisbegeleiders van het adolescententeam

WAT IS TABASSCO?
Waar “vrije tijd” voor veel mensen synoniem staat voor rust of ontspanning,
betekent het voor mensen met autisme vaak een “complexe tijd” waarin
men geconfronteerd wordt met een aantal aspecten van het ‘anders zijn’.
Het invullen van de vrije tijd veronderstelt immers diverse vaardigheden die
voor mensen met autisme niet evident zijn: bedenken hoe je deze ‘lege tijd’
kunt invullen, keuzes maken, sociale contacten aangaan enz.
WAT?
Tabassco is de vrije tijdswerking van de adolescentenwerking van Tanderuis
vzw. Via een vrije tijdswerking op maat trachten we aandacht te besteden
aan de noden die jongeren met autisme ervaren op vlak van ontspanning,
uitbreiding van sociaal netwerk, het gevoel ergens bij te horen enz.
De voornaamste doelstellingen van onze vrije tijdswerking hebben
betrekking op het creëren van een aanbod van activiteiten waarbij jongeren
met autisme op een directe en informele manier met elkaar in contact
kunnen komen. Daarenboven zien we een belangrijke meerwaarde in het begeleid- uitproberen van nieuwe dingen, het trainen van nieuwe
vaardigheden (vb. zich verplaatsen naar de plaats van afspraak), het
groepsaspect (positieve belevenissen leren delen met anderen, de ervaring
dat men niet de enige is met deze problematiek), het loskomen van de
‘veilige thuishaven’ enz.
De bijeenkomsten vanuit Tabassco vinden 6 keer per jaar plaats (telkens in
een vakantie) met een (relatief vaste) groep en onder begeleiding van de
vaste thuisbegeleiders. Er wordt een ruime waaier aan diverse activiteiten
aangeboden die afwisselend op de dienst of op locatie plaatsvinden.
VOOR WIE?
De vrije tijdswerking Tabassco richt zich tot jongeren met autisme en een
normale begaafdheid van 12 tot 18 jaar uit Oost-Vlaanderen.

