
De Switch en Centrum Molenmoes zijn een afdeling van 
De Wissel vzw, Tervuursevest 110, 3000 Leuven

De Switch, Gravenstraat 54, 3220 Sint-Pieters-Rode (Holsbeek)
switch@wissel.be  ;  016 / 44 19 32

Café Coppens presenteert van 12-17u : Tapas en dessertjes uit de wereld, soep met ingrediënten uit de buurt, 
dit alles met een snuifje lokaal muzikaal talent
Doorlopend van 12-17u : Rondleidingen en documentaire, zoektocht, plantenruilmarkt door de Tuinclub 
Samen beleven van 14-17 uur : Ervaringsatelier ‘Mens en paard’ (EquiCanis), Belevingsatelier ‘Touwenparcours’ 
(Stretch-it), Knutsel en crea-atelier voor jong en oud, ‘De Raad’ als werkinstrument (Rizsas)

Centrum Molenmoes, Blauwmolenstraat 1A en Klein Vlasselaar 14, 3111 Wezemaal  
centrummolenmoes@wissel.be  ;  016-208 206

We nodigen je uit in een unieke omgeving. Ons centrum bruist van bijzondere activiteiten: 
een sprong van de pamperpaal, een ritje op het paard, samenwerken aan een muzikaal 
nummer, andere mensen ontmoeten, je laten verwonderen… Voor elk wat wils.
Wij dragen zorg voor onze jongeren vanuit een bijzondere en verbindende beweging. 
Op zondag 15 maart zetten we onze deuren wagenwijd open.
Je bent welkom van 12-17 uur om van dichtbij kennis te maken met het centrum.

Heb je zin om een of ander vrijwillig engagement op te nemen in De Switch of in het nabijgelegen Centrum Molenmoes?Laat dan zeker iets van je horen!

Hope to see 
you 
there !

De Switch is een afdeling van de Wissel vzw, een organisatie in de 
bijzondere jeugdzorg. De Switch begeleidt 15 meisjes tussen 14 en 21 jaar, 
waarvan er maximum 8 in de leefgroep verblijven en de anderen begeleid 
worden naar zelfstandig wonen of in hun eigen context.

Ter gelegenheid van de Dag Van de Zorg gooien we de deuren van de Switch en onze 'Barock' open van 
13u tot 17u. We ontvangen u graag voor een hapje en een drankje, en geven toelichting over het dagelijks 
leven in de Switch tijdens een rondleiding. leven in de Switch tijdens een rondleiding. 
We vertellen graag over onze manier van samenleven en samenwerken, en nodigen je uit om kennis te 
maken met een aantal van onze ateliers.


