
(Af )studeren

Aanbod 
voor jongeren 

Vrijzinnig Limburg 
 

Hebben jouw leerlingen zelf een leuk idee waarmee ze aan de slag 
willen gaan, maar weten ze niet goed waar te beginnen? Wij helpen 
hen graag verder!

Organiseer eens een boekbazaar of een filmavond

Aan de slag met een Haute Vegan workshop?

Altijd al gedroomd van een silent disco?

 
In onze vrijzinnige ontmoetingscentra kunnen jongeren terecht voor 
het organiseren van een toffe activiteit. We beschikken over de nodige 
ruimte en faciliteiten om alle creatieve ideëen de vrije loop te laten. 
Hiervoor kan je terecht in het: 

         Vrijzinnig Punt Hasselt 
         Albrecht Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt 
         011 35 27 80, info@vrijzinnigpunt.be

         Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland 
         Prinsenhoflaan 29, 3680 Maaseik 
         089 51 91 40, vita.humana@telenet.be

Blokbar 

Op zoek naar een rustige studeerplek? Dan hebben we de oplossing: 
studenten kunnen in verschillende huizevandeMens en het Vrijzinnig 
Punt in Hasselt terecht voor gratis studieruimte met stopcontacten, 
wifi, water, koffie en thee. Hou onze Facebookpagina in de gaten voor 
de data en openingsuren. 

Beginnen na je studies

In ‘beginnen na je studies’ bieden we handvaten aan voor de 
administratieve uitdagingen waar je na je studies mee in contact 
komt. Aan de hand van vier korte workshops geven we alle informatie 
die nodig is om vlotjes je weg te vinden in het zoeken naar werk, 
belastingen en verzekeringen.

What’s Next?

Afstuderen in het laatste jaar secundair onderwijs is niet niks. Er staat 
laatstejaars immers heel wat te wachten: de toekomst. En daar horen 
vragen bij. Hoe de ‘juiste’ keuzes maken? Kiezen voor wat fijn is, kiezen 
uit ethische overwegingen of uit persoonlijk gemak? Hierbij staan we 
stil tijdens de vrijzinnig humanistische afstudeerplechtigheid in mei.

Een leuk idee?

www.vri jz innigl imburg.be

www.facebook.com/vri jz innigl imburg

deMens.nu in Limburg
huisvandeMens Hasselt

Albrecht Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt
011 21 06 54, hasselt@deMens.nu

www.facebook.com/huisvandemenshasselt

huisvandeMens Tongeren
Vlasmarkt 11, 3700 Tongeren

012 45 91 30, tongeren@deMens.nu
www.facebook.com/HuisvandeMens-Tongeren- 

Bilzen-Sint-Truiden

Vrijzinnig Punt Hasselt
Albrecht Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt

011 35 27 80, reservaties@vrijzinnigpunt.be
www.facebook.com/vrijzinnighasselt

huisvandeMens Maasmechelen 
Rijksweg 380, 3630 Maasmechelen
089 77 74 21, maasmechelen@deMens.nu
www.facebook.com/hvdmmaasmechelen

huisvandeMens Lommel 
Hertog Jan Plein 24, 3920 Lommel
011 34 05 40, lommel@deMens.nu
www.facebook.com/huisvandemens.lommel

huisvandeMens Genk
Grotestraat 10, 3600 Genk
089 51 80 40, genk@deMens.nu 
www.facebook.com/huisvandeMensGenkBree

Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland
Prinsenhoflaan 29, 3680 Maaseik
089 51 91 40, vita.humana@telenet.be 
www.facebook.com/VrijzinnigMaasland  

V.U. Freddy Mortier - Henri Pirennelaan 72 - 9050 Gent
Onder auspiciën van UVV vzw - Brand Withlocklaan 87 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe



Aanbod in scholen Projecten deMens.nu Aanbod partners

HUJO
Hujo is een vrijzinnig humanistische jeugdvereniging en een koepel 
voor lokale HUJO-afdelingen in Vlaanderen en Brussel. Zij bieden 
kinderen en jongeren een vrijetijdsaanbod aan dat hen stimuleert res-
pect te hebben voor en verantwoordelijkheid op te nemen tegenover 
mens, natuur en cultuur.  
www.hujo.be | info@hujo.be
De HUJO-afdelingen binnen onze provincie zijn: HJ Leopoldsburg, 
HU!DA Sint-Truiden, Hujo Hasselt -Tijl Uilenspiegel 

Regenbooghuis 

Regenbooghuis Limburg is het Limburgse aanspreekpunt 
voor alle vragen rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit. 
Regenbooghuis Limburg is een warme thuishaven voor de Limburgse 
regenbooggemeenschap: een luisterend oor, vriendschap, respect 
voor ieders eigenheid, Limburgse gezelligheid, een enige of tweede 
thuis staan hier centraal. 
www.regenbooghuislimburg.be | info@regenbooghuislimburg.be

 
UCOS  
(Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, VUB)
Via UCOS kun je een Changemaker vragen om een getuigenis te brengen 
in je klas. Een Changemaker is een jongere die in de zomer op vrij-
willige basis naar het buitenland gaat om zich onder te dompelen in 
de thema’s gendergelijkheid en seksuele en reproductieve rechten en 
gezondheid van dat land. Samen met partnerorganisaties in het gastland 
onderzoeken en ondersteunen ze van dichtbij de complexe verhalen en 
genuanceerde realiteiten op het terrein. 
www.ucos.be/change

 

De handen uit de mouwen steken?

Onderzoek toont aan dat vrijwilligers langer leven en gelukkiger zijn. Als 
vrijwilliger ontmoet je nieuwe mensen. Je draagt de vrijzinnig humanisti-
sche waarden mee uit én je draagt bij tot een warme samenleving.
Zin om te helpen op een van onze activiteiten?  Stuur dan een mailtje 
naar info@demens.nu.

 Op zoek naar een stageplek?
 Wie wil kan in het huisvandeMens terecht om ervaring op te doen in
 de vorm van een stage. Kandidaat stellen kan via het stageformulier 
 op www.demens.nu/jobs .

Klasbezoeken

Tijdens een klasbezoek informeren we jongeren over vrijzinnig humanis-
me, de werking van het huisvandeMens, plechtigheden, een waardig 
levenseinde, omgaan met rouw en verlies enzovoort

Raak je met de klas niet tot bij ons? Dan komen wij naar jou!
Een klasbezoek duurt meestal één lesuur.

We overleggen op voorhand over welke thema’s er specifiek aan bod 
komen tijdens het klasbezoek. De leerkracht vraagt het klasbezoek 
minstens zes weken op voorhand aan via het aanvraagformulier op  
www.demens.nu diensten/info-en-educatie/klasbezoek/  
of door contact op te nemen met een huisvandeMens in de buurt.

Bibliotheek

Ieder huisvandeMens heeft een bibliotheek waar je gratis informatie kan 
ontlenen over actuele, ethische of levensbeschouwelijke onderwerpen  
zoals relaties, gezin, eenzaamheid, zelfdoding, euthanasie, waarden, 
zingeving en levensbeschouwingen.

‘t MegaZijn

In het huisvandeMens Genk vind je ’t MegaZijn. Dit is een uitleenpunt voor 
leerkrachten niet-confessionele zedenleer en begeleiders van vrijdenkende 
jongeren.  Er is een gevarieerd aanbod aan educatieve en praktisch  
toepasbare materialen dat beschikbaar is voor iedereen.  Dit kan gaan van 
boeken tot spelletjes, themakoffers enzovoort.

De online catalogus die je kan raadplegen op www.megazijn.be.

Sokken van de Olifant 
Onder de noemer ‘sokken van de olifant’ hebben we ook nog heel wat 
boeken, films, spellen… over afscheid nemen, rouw en verdriet. Dit 
materiaal biedt volwassenen (ouders, leerkrachten...) handvaten om 
kinderen en jongeren bij te staan in hun verdriet. 

Onze catalogus vind je op www.colibris.be/huisvandemens.
Een luisterend oor

Ik ben niet gelovig, wat nu? Wat is het doel in mijn leven?  
Waarom voel ik mij soms ongelukkig? Dit zijn allemaal grote 
vragen waar je mee kan zitten. Bij ons kan iedereen vanaf 
16 jaar kosteloos terecht voor één of meerdere (maximum 
5) gesprekken. We bieden een luisterend oor,  vertrouwelijk, 
onbevooroordeeld en zonder taboes.

Debatwedstrijd 

Jongeren uit de derde graad debatteren in duo over brandend 
actuele thema’s. In februari vindt de voorronde plaats van de debat-
wedstrijd. De winnende duo’s van de voorrondes stoten door naar de 
finale in het Vlaams Parlement! 

Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het klaarstomen, motive-
ren en coachen van je leerlingen. Je vindt tools om in de klas aan de 
slag te gaan op www.debatwedstrijd.be. 
Wil je jouw leerlingen écht een stap vooruit helpen? Wij komen met 
plezier in jouw klas een workshop debatteren geven. Neem bij interesse 
contact op met het huisvandeMens in je buurt.

Music for Life - de Warmste Week
Help jij samen met jouw leerlingen dit jaar mee om geld in te zame-
len voor het goede doel? Hebben jullie een schitterend idee, maar 
kunnen jullie hulp gebruiken bij de uitvoering ervan? Geef ons gerust 
een seintje.

The Belgian Pride 

Wat je seksuele voorkeur ook is, bij deMens.nu is elk mens geliefd. In de 
loop der jaren zijn er al veel discriminaties tegenover LGBTQ+’s weg-
gewerkt, maar de strijd is nog niet gestreden. Daarom nemen we elk 
jaar deel aan The Belgian Pride in mei. Elk jaar zoeken wij vrijwilligers 
om te helpen én te feesten aan de praalwagen. Je vindt alle info op 
www.deMens.nu.

Pukkelpop
In augustus vind je ons op de non-profit stand Camping Chill op 
Pukkelpop. Ieder jaar zetten vrijwilligers van Hujo en medewerkers 
van de huizenvandeMens zich opnieuw in voor een toffe informatie- 
en recreatiestand. Nieuwsgierige campinggangers kunnen er steeds 
terecht bij de deMens.nu-tent.

21 juni, dag van het humanisme 

21 juni is de langste dag van het jaar – de zomerzonnewende. De ideale 
dag om een optimistische levensbeschouwing in de kijker te zetten. 
Want dat is het vrijzinnig humanisme! Op of rond 21 juni organiseren 
we diverse activiteiten. Blijf op de hoogte via onze websites en onze 
sociale media.


