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Ben je op zoek naar een activiteit om wekelijks te doen, 
zoals bijvoorbeeld koken, bakken of administratie? 

Ben je graag creatief bezig? In de loft maak je artikelen 
die we verkopen in winkels of op markten. 

Of heb je groene vingers? 

Meld je dan aan voor het activiteitencentrum van  
‘t Collectief! 

Even weg zijn van thuis en het gebeuren aanschouwen 
of er actief aan deelnemen; het kan allebei in het 
ontmoetingsaanbod.  
We organiseren regelmatig activiteiten, of je kan ter 
plekke genieten van een tas koffie of versnapering.

‘t Collectief Sint-Kamillus

Activiteiten- en ontmoetingscentrum 

Oudebaan 293

3000 Leuven

016 49 85 80

aanmelding.tcollectief@kamillus.broedersvanliefde.be



ACTIVITEITEN– EN  
ONTMOETINGSCENTRUM

‘t Collectief is een activiteiten- en ontmoetingscentrum 
voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid. 

Het is een plaats waar je je volgens je eigen interesses en 
mogelijkheden kan inschakelen in zowel arbeidsmatige 
activiteiten als in het ‘ontmoeten’. 

Dit kan gaan van vrijblijvend eens langskomen tot een 
duurzaam engagement, van vrijetijdsbesteding en contact 
zoeken met anderen tot het maken van een product of het 
verlenen van een dienst. 

Cliëntenparticipatie en de herstelgedachte vormen de 
basis van de werking van ’t Collectief. 

ACTIVITEITENAANBOD 

‘t Collectief heeft een gevarieerd aanbod aan ateliers: een 
keuken, bakkerij, kantine, tuin, creatief productieatelier, 
tuin, secretariaat en tweedehandskledijwinkel waarin je 
een kleine of grote verantwoordelijkheid kan opnemen.

ONTMOETINGSAANBOD

Ontmoeten kan in alles en overal!  
Je onderdompelen in het geroezemoes van de bezoekers 
op de achtergrond of deelnemen aan het gebeuren, het 
kan allebei! 

Gezellig tafelen, spelletjes spelen, kaarten, workshops, 
uitstappen, sport, crea-atelier en nog veel meer maken 
deel uit van het aanbod van het ontmoetingscentrum van 
’t Collectief.                          
    
Je kan dagelijks langskomen van 12.00 uur tot 16.00 uur. 

Van maandag tot en met donderdag kan je, na inschrijving, 
voor slechts 3.50 euro aanschuiven aan tafel voor een 
lekkere maaltijd.

Dagelijks voorzien we gratis soep. Een belegd broodje kan 
je bestellen en kost 2 euro.

WANNEER ?

Activiteitencentrum

 Ma  9u-16u

 Di 9u-16u

 Wo 9u-16u

 Do 9u-16u

 Vr /

Ontmoetingscentrum

 Ma  12u-16u

 Di 12u-16u

 Wo 12u-16u

 Do 12u-16u

 Vr 12u-16u


