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ntdek of herontdek Wallonië, de Ardennen, de Hoge 

Venen of de Oostkantons met de vzw Kaleo! 

e verwelkomen jullie, leerkrachten en leerlingen, 

in een uitgebreid netwerk van gezellige verbli- 

jfplaatsen voor groepen. Het zijn echte vakantie- en 

ontspanningsplekken die over heel Wallonië verspreid 

liggen, te midden van een prachtige natuur of in de stad. 

Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan toegankeli- 

jkheid voor iedereen. I n onze gîtes (voornamelijk van het 

type “herberg”) heten we u welkom voor de duur van een 

schooluitstap en bieden we u momenten van ontspan- 

ning, beleving, plezier en samenzijn. We vinden het im- 

mers belangrijk om bij te dragen aan de opvoeding van 

jongeren met als doel hen te helpen verantwoordelijke, 

actieve, kritische en solidaire burgers te worden! 

owel tijdens uw schooluitstap als eraan voorafgaand 

combineren wij gebruikersvriendelijkheid en participa- 

tie. Om die reden kunnen wij u begeleiden bij de opbouw 

van het project van uw uitstap. Neem dus zeker contact 

met ons op! 

k kijk ernaar uit om u zeer binnenkort, samen met uw 

klas, te mogen verwelkomen in een van onze infrastruc- 

turen en heet u nu al welkom in de gîtes van Kaleo! 

 
 

Benoît César, 

Algemeen secretaris van de vzw Kaleo 
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Ons onderwijsproject 
aleo is een vzw die actief is binnen het domein van het sociaal 

toerisme, met speciale aandacht voor jongeren, en  die  op- 

komt voor de toegankelijkheid van vakanties voor iedereen. Als 

jongerenorganisatie erkend door de Federatie Wallonië-Brussel 

ontplooit zij haar activiteiten op het gebied van huisvesting en het 

organiseren van vakanties vanuit elk van haar gîtes, rekening hou- 
dend met de specifieke kenmerken daarvan, maar met de bedoe- 

 
 
 

ling om deze in een uniek netwerk onder te brengen. 

Alle verblijven bieden de bezoekers een kans tot zelfontplooiing, 

maar ook tot contact met anderen door het leven in groepsver- 

band. Wij handelen dus voor al onze vakantieverblijven volgens 

deze dubbele benadering en we streven daarbij naar een maxi- 
male toegankelijkheid (financieel, fysiek en cultureel) en een 

verblijfsproject dat kwaliteitsvol, ludiek én verrassend is. 

 

  
De vereniging die geen enkele vorm 

van winst nastreeft, heeft als doel om 

het sociaal toerisme bij jongeren te sti- 

muleren met bijzondere aandacht voor 

degenen die economisch en cultureel 

achtergesteld zijn, en om zodoende 

mee te werken aan de maatschappeli- 

jke, burgerlijke, culturele en spirituele 

opvoeding. 

• Zoveel mogelijk jongeren en ge- 

zinnen laten genieten van de kwa- 

liteiten van de omgeving van onze 

gîtes (ontdekken van de natuur, het 
lokale erfgoed en de streek). 

• Kwaliteitsvolle verblijfplaatsen voor 

groepen ter beschikking stellen. 

• Zorgen voor reflectie en pedago- 

gische begeleiding van de groe- 

pen die er verblijven. 

• Persoonlijke ontwikkeling en bur- 

gerzin stimuleren door middel van 

een verandering van omgeving. 

• De financiële, fysieke en culturele 

toegankelijkheid tot de activiteiten 

van de vereniging stimuleren. 

Onze 5 missies Ons maatschappelijk doel 
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Naar waar gaan we op schoolverblijf? 
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NEDERLAND 
Gites-herbergen 
1    Gite-Auberge van Brussel 

2    Gite Kaleo van Eupen 

3   Gite Kaleo van Rochefort 

4   Gite Kaleo van Han-sur-Lesse 

5   Gite Kaleo van Ovifat 

6   Domein van Villers-Sainte-Gertrude 

7    Gite Kaleo van Wanne 

8    Gite Mozaïk Ottignies-Louvain-la-Neuve 
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Gites voor groepen 
5 Brûly 

10 Hastière 

17 Villers-Sainte-Gertrude 

FRANKRIJK 
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G. Contacteer ons! 
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LUXEMBURG Kaleo ASBL 
Van Orleystraat 4 

1000 Brussel 

Tel : 02 209 03 00 

Mail : info@kaleo-asbl.be 

mailto:info@kaleo-asbl.be


5 formules voor de schoolverblijven 
Een verblijf in vol pension in een van onze gites met een speci- 
fiek programma (aanbod uit deze catalogus) 

Een verblijf in vol pension met een programma à la carte, op 

basis van de animaties uit deze catalogus en volgens uw bud- 

get en/of naar gelieven. Bent U interesseert? Neem rechtstreeks 

contact op met onze pedagogische dienst op 02/209.03.00 - 

081/84.94.76 of per mail : pedagogie@kaleo-asbl.be of met 

onze plaatselijke ploegen voor meer details. 

Een verblijf in vol pension waar U organiseert zelf uw activiteiten, 

bezoeken… Die verblijven, vinden plats in gites-herbergen. Ook 

in onze gites voor groepen van Villers-Sainte-Gertrude. 

In een gite voor groepen geniet u in autonomie van een ge- 

heel uitgeruste infrastructuur, en organiseert u uw schoolverblijf 

helemaal naar gelieven. De volledige lijst van onze gites voor 

groepen vindt u terug in onze catalogus op www.kaleo-asbl.be. 

Beschikbare animaties “A la carte” : Neem rechtstreeks contact op 

met onze pedagogische dienst op 02/209.03.00 - 081/84.94.76 

of per mail : pedagogie@kaleo-asbl.be of met onze plaatselijke 

ploeg voor meer details. Zie ook programma uit deze catalogus. 

 
Prijzen onder voorbehoud van wijziging. 

• Gratis 

Voor elk verblijf van minimum 2 overnachtingen kan bij elke 10 

leerlingen één begeleider gratis mee. 

• Minimum aantal deelnemers 

Voor groepen met minder dan 15 deelnemers zouden de anima- 

tiekosten wat hoger kunnen liggen. 

• Alles inbegrepen 

De prijzen van onze schoolverblijven begrijpen alles : onder- 

dak, beddengoed, volpension en animaties (aan Villers-Sainte- 
Gertrude zijn de beddengoeden niet inbegrepen). Alle prijzen 

zijn indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Zij zijn van toepas- 

sing van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. 

TEGEN WELKE PRIJS? 
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Een schoolverblijf in onze gîtes in 4 etapes 
 

 

 

 

1. Contact : 
- Onderwijsteam :  pedagogie@kaleo-asbl.be -  081/84.94.76 

- Onze teams in de gîtes. Contactgegevens p. 29-33 

>>> Als u onze verantwoordelijke voor schoolverblijven wil ontmoeten, aar- 

zel dan niet om een afspraak te vragen. 

2. Reservering : 
Aarzel niet om een datum voor uw verblijf te reserveren om er zeker 

van te zijn dat wij u op het gewenste tijdstip kunnen ontvangen. 

3. Communicatie : 
Afhankelijk van het programma dat u hebt gekozen, zullen onze teams 

contact met u opnemen om uw verblijf zo goed mogelijk te organiseren. 

4. Evaluatie : 
Op het einde van uw verblijf, voordat u vertrekt, zullen onze teams de 

nodige tijd uittrekken om uw ervaring en die van uw studenten in ons 

netwerk te evalueren. 
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De kleine extra’s! 
ijdens de schoolverblijven bij Kaleo zullen de leerlingen deelne- 

men aan educatieve activiteiten over verschillende thema's. Om 

de reizen te begeleiden, bieden wij de leerlingen een boekje aan. 

Dit boekje zal de leerlingen gedurende hun hele verblijf verge- 

zellen. 

Binnenin vindt u spelletjes voor de vrije momenten, maar ook de 

leefregels in de gîte, ruimte voor het evalueren van de dagen die ze 

er hebben doorgebracht, ruimte om iets op te schrijven wat ze in de 

 
 
 

gîte en tijdens de activiteiten hebben gedaan, pagina's om foto's 

op te plakken of om hun verblijf te illustreren. 

Kortom, hiermee kunnen de leerlingen een verslag bijhouden van 

dit onvergetelijke verblijf in de gîte. 

Op het einde van hun verblijf ontvangen de leerlingen ook een eva- 

luatiedocument dat zij alleen of in kleine groepjes kunnen invullen. 

Zo kunnen wij ons ook baseren op de ervaringen van de leerlingen 

om ons verblijfsaanbod voor scholen voortdurend te verbeteren. 
 

www.kaleo-asbl.be 

@GitesKaleo 

Kaleo ASBL 

Kaleo ASBL 
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Basisprogramma : 

Een weekprogramma bij wijze van voorbeeld : 

• Module 1 : Habitats : Excursie naar het ‘Pays 

des Canyons’ (NIEUW) Verkenning van kalkomgevingen 

en andere habitats. Afhankelijk van de gekozen gite kan 

dit programma vervangen worden door een daguitstap 
in de Hoge Venen. 

• Module 2 : Wildcraft : overlevingstechnieken, vuur 

maken, een schuilplaats bouwen, koken, ... 

• Module 3 : Oriëntatie : excursie in de natuur met kaart 

en kompas + schattenjacht 

• Module 4 : Fauna : speuren naar wilde dieren 

• Module 5 : Challenge : parcours met uitdagingen met betrekking tot alles wat tijdens 

de week werd aangeleerd. 

Het programma kan naar wens worden aangepast door sommige modules te vervangen 
door andere : Initiatie vrij klimmen - Initiatie klimmen met klimmateriaal - Module in- 
secten (zie hieronder) - Module wildcraft (zie hieronder). 

Bijkomende informaties : 
Pedagogische ondersteuning verkrijgbaar op aanvraag. Afhankelijk van het verblijf, kun- 
nen er bijkomende kosten worden aangerekend voor materiaal dat werd vervaardigd en/ 
of uitgedeeld. Immersion possible en français! 

* U verblijft in de gite van Brûly of Hastière. U bent er volledig zelfstandig (er is geen team 
ter plaatse). Maaltijden worden geleverd door een traiteur 

 
Doelstellingen    : 

• De natuur verkennen aan de 

hand van technische, maar 

speelse methodes. 

• Experimenteren met nieuwe 

methodes en technieken. 

• Ontdekking van alles wat leeft, 

tot het kleinste wezen. 
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Basisprogramma : 
• Algemene inleiding tot de wereld van de insecten : 

insecten van de 8 orders in hun natuurlijke omgeving her- 

kennen en materiaal van een entomoloog gebruiken. 

• De dagvlinders : de verschillende soorten herkennen, 

waarom ze verdwijnen en hoe kunnen we deze situatie 
oplossen. 

• De reducenten : op ontdekking van de insecten die in de 
bodem of de dode hout leven en hun rol als recyclers. 

• Bestuivende insecten : bestudering en observatie van 

deze insecten en van de aanpassing van de planten aan 

de bestuiving. 

• Bouwen van huisjes voor insecten 

• Een gastvrije tuin voor insecten : tips en trucs om de 

tuin aantrekkelijker voor insecten te maken. 

• Aquatische insecten : bestudering van deze insecten, 

indicatoren van de waterkwaliteit. 

• Odonata (libellen, ...) : op ontdekking van deze roofin- 
secten en van hun habitat (water en lucht). 

• Mieren : kleine wezen met een fascinerende organisatie 

en toewijding aan het werk. 

• Activiteit ‘s nachts : (secondair) nachtelijke insecten 

aantrekken en studeren. 

Doelstellingen     : 

• Op ontdekking van het leven en 
het oneindig klein. 

• Acties ondernemen om in- 
secten in de tuin of op school te 
beschermen en aan te trekken. 

• Bewustmaking van de essentiële 
rol van de insecten voor het 
evenwicht van het ecosysteem. 



• "Interactieve GPS-wandeling" 
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Doelstellingen    : 

• Ontwikkel de 5 zintuigen en dit op 
een ludieke manier. 

• Ontwikkel je psychomotorische 

vaardigheden dankzij verschillende 

workshops uit de Middeleeuwen 

• Ontdek een historische periode 
(de Middeleeuwen) 

 
Basisprogramma : 
• Leer zwaardvechten en boogschieten en wordt zo een echte ridder : Versla tijdens 

de opleiding rare wezens en heksen en dit tijdens een wandeling in de bosrijke omge- 

ving van het kasteel van Wanne! 

• Het Zwaard van Xivry : In de kelders van het kasteel heeft men een mysterieuze tafel 

ontdekt met daarop een bijzondere inscriptie en in het midden ervan een zwaard. Een 
oude legende zegt dat het zwaard toebehoort aan de familie Xivry … Ontrafel het mys- 

terie van het zwaard en dit door middel van verschillende strijdlustige proeven. 
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Basisprogramma : 
• Initiatie percussie op djembé : houding, produceren van verschillende geluiden, 

slagtechniek. Al zingend en spelend worden de eerste basisritmes aange- leerd. 

Eerste Afrikaanse liederen. 

• Werken met verschillende complementaire ritmes. Initiatie grote trom, de motor 

van het ritme. Start- en eindsignalen, pauzes, breaks. Gezangen uit het dagelijkse 
leven in Burkina Faso. 

• Ontwikkeling van muzikale productie en werken aan uithouding : niet alleen 
sneller en langer leren spelen, maar ook met meer dynamiek in het arrangement, 

correct leren ‘opwarmen’. 

• Gebruik van Afrikaanse ritmes in moderne muziek. De leerlingen 

mogen hun favoriete muziek kiezen en we 

zoeken samen Afrikaanse ritmes die er goed 
bij passen. 

• We maken zelf een 

kleine trom  met 

een conservenblik 

en geitenhuid 

Doelstellingen     : 

• De muziek en hun eigen muzikale pro- 
ductie zien, horen en evalueren. 

• De muziek situeren binnen een sociale, 
functionele, geografische en historische 

context. 
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Doelstellingen    : 

• Leren samenwerken in groeps- 
verband door het vervullen van 
verschillende opdrachten, acti- 

viteiten en sportieve uitdagingen. 

• Ontwikkelen van diverse waar- 
den en normen zoals respect 
voor de anderen en de natuur. 

• Ontdek de natuur op een andere 
manier door middel van een 

kaart , gps, ... 

 

Basisprogramma : 
• Beleef een touwenparcours en een andere activiteit naar keuze zoals rappel, mon- 

keyklimmen of boogschieten. 

• Ontdek Discgolf : Golf maar dan met een frisbee. Na een degelijke 

speluitleg en het aanleren van enkele werptechnieken 

gaan de leerlingen een uitdagend parcours aan. 

• Beleef de “Fun Games” : een activiteit die bestaat uit 

diverse opdrachten zoals een skilattenrace, de spring- 
tapijten, de reuzebal, de blindemansrace, funslang, hel- 

menrace, reuze puzzel, … De teams nemen het tegen 
mekaar op in een aantal sportieve uitdagingen en leren 
onderling samen te werken. Al deze opdrachten kunnen 

worden ingepast in een oriënta- 
tieloop. 

• Interactieve GPS-wandeling 

 
Bijkomende informaties 
: 
Voor dit programma geldt een 
minimum van 20 deelnemers. 
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Basisprogramma : 
• Mission impossible. De Bende van Bonalfa 

heeft ergens een bom geplaatst! Het is jullie mis- 
sie om te infiltreren in de bende om zo de bom 

terug te vinden en onschadelijk te maken. Voor 
elke uitdaging waarin jullie slagen, ontvangen jul- 

lie informatie over de plaats van de bom. 

• Het project : de teams krijgen een foto van een 

ondergronds doolhof. Met het ter beschikking ges- 
telde materiaal dienen ze het doolhof na te maken. 

• De communicatieproef : de teams ontvangen materiaal en een walkie talkie. Het doel is 

om dezelfde constructie te maken. Ze mogen enkel communiceren met de walkie talkie. 

• Het Web : Het team moet een spinnenweb doorkruisen en dit wel op een zeer speciale 

manier. 

• Blind box : Wat zou dit zijn?? 

• Nitroglycerine : de deelnemers moeten radioactief afval transporteren en dit me behulp 

van het ter beschikking gestelde materiaal. 

• Touwenparcours + MTB 

• CSI : The game. Er gebeuren de laatste tijd heel wat overvallen in de streek. Geheim 
agent Benny Dom slaagt er met zijn team niet in om de bende op te rollen. Hierdoor is 

hij op zoek naar een eliteteam dat zijn team kan bijstaan. De teams moeten echter 
Benny overtuigen van hun kunnen en dit tijdens een examen dat bestaat uit : moord in 

een hotel, de kunstroof, de lasers, de bom,… 

Doelstellingen     : 

• Leer samenwerken en dit dmv 

diverse en gevarieerde op- 

drachten 

• Leer onderling communiceren 

• Maak hypotheses en test deze 

uit. 



 



Domein Villers-Sainte-Gertrude – contact@villers.info 

  Rue du Millénaire 1 - 6941 Villers-Ste-Gertrude - ✆ +32 86 49 95 31 

Het Domein “Gite d’Etape de Villers”, gelegen op slechts 14 km 
van Durbuy - “het kleinste stadje ter wereld” - is het ideale gite- 

dorp om te genieten van een heerlijke vakantie. Dit betoverend 

kader met prachtige gebouwen in natuursteen zal ongetwijfeld 

alle natuurliefhebbers in vervoering brengen! 

Gîte Kaleo Wanne – wanne@kaleo-asbl.be 

  4980 Trois-Ponts - ✆ +32 80 86 31 06  

Het kasteel van Wanne is een van de typische residenties van de 

Ardennen, helemaal in rustieke natuursteen; een gezellig plaats- 

je tussen Trois-Ponts, Stavelot en Vielsalm. Vanuit de gite kunt u 

een bezoek brengen aan de abdij van Stavelot of plezier maken 

in Plopsacoo of op sporenzoektocht vertrekken langs de Bel- 

gisch-Pruisische grens. 
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