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WELKOM IN ARDÉFOO

Via dit boekje willen we jou warm ontvangen en informeren over het reilen 
en zeilen van Ardéfoo. 

Het kunstatelier Ardéfoo richt zich tot mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en/of GGZ ervaring die een passie hebben voor het creëren 
van beeldende kunst: teken- en schilderwerk, gemengde technieken en 
keramiek. Als deelnemer in het atelier krijg je de kans om dit te doen op een 
ongedwongen manier en een rustige plaats.

In Ardéfoo kun je in een omgeving met gelijkgestemden uw eigen 
weg volgen, doch wordt geen opleiding gegeven. Er is een warme en 
respectvolle begeleiding door vrijwilligers en medewerkers. 
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AFSPRAKENOPENINGSUREN EN 
AANWEZIGHEID

Graag informeren we je over een aantal afspraken om de werking 
van het atelier mogelijk te maken: 

Bijdrage: 
Er wordt een bijdrage gevraagd van 25 euro per 3 maanden 
of 9 euro per maand. 

Materiaal: 
Je maakt gebruik van eigen materiaal om je werk te creëren. 

Onderhoud: 
Als deelnemer sta je in voor het onderhoud van je eigen werkplek. 

Respect: 
Respect voor ieders inzet, creatieve ontplooiing, 
tempo en uitdrukkingwijze.

Het kunstatelier is open op volgende momenten: 

Maandag van 14u - 17u 
Dinsdag van 14u - 17u 
Donderdag van 14u - 17u 
Vrijdag van 14u - 17u 

Elke deelnemer kan naar het atelier komen op één vaste namiddag naar 
keuze, rekening houdend met de beschikbare plaatsen op dat moment. 
Wanneer u niet aanwezig kun zijn, is het fi jn dat je dit aan één van de 
medewerkers laat weten. Indien u voor een langere tijd afwezig blijft, zal één 
van de medewerkers u contacteren. Buiten de openingsuren is het atelier 
niet toegankelijk, ook niet om bijvoorbeeld materiaal op te halen.
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CONTACTPERSONEN: TENTOONSTELLINGEN

Voor aanmelding: 

Kasper: 
Bij voorkeur via mail naar kasper.derycke@netwerknowe.be   
0492 58 30 16 (enkel op dinsdag tussen 14u en 17u) 

Medewerkers: 

PZ Onze-Lieve-Vrouw: 
Amelie De Keulenaer Receptie OLV 
050 30 18 00 of amelie.deKeulenaer@pzonzelievevrouw.be  
medewerker op donderdagnamiddag 

PC Sint-Amandus: 
Lieve Bonamie
050 79 95 96 of lieve.bonamie@amandus.broedersvanliefde.be  
medewerker op vrijdagnamiddag 

Revalidatiecentrum Inghelburch: 
Nina Jamart 
050 44 60 89 (niet op woensdag) of nina.jamart@inghelburch.be  
coaching vrijwilligers en brugfi guur atelier en organisaties

We nemen met het kunstatelier graag deel aan tentoonstellingen zodoende 
de mogelijkheid te geven jullie werk naar buiten te brengen. Als deelnemer 
ben je vrij om de keuze te maken om jouw werk(en) Tweejaarlijks organiser-
en we onze eigen tentoonstelling in Brugge. Tentoonstellen in het Huis met 
Vele kamers. Deelname aan buren bij kunstenaars. 

Hou zeker het infobord in de gaten voor aankondigingen of een oproep om 
jouw werk binnen te brengen om tentoon te stellen. Neem regelmatig foto’s 
van je werk om deze op de website te plaatsen.



SAMENWERKING 
Het kunstatelier Ardéfoo is een samenwerkingsverband tussen 

PZ Onzelievevrouw, PC Sint-Amandus, Revalidatiecentrum Inghelburch, 
PTC Rustenburg, COVIAS en CGG Noord-West-Vlaanderen.


