Welkom thuis op
ons internaat Tielt

We willen je een extra thuis bieden als kind (vanaf het
3de leerjaar) van de basisscholen of als jongere van één
van de secundaire scholen.  
We willen je een plaats bieden waar je je goed en geborgen voelt.

Wat vinden wij belangrijk?
Studiecoaching
Persoonlijke ontwikkeling
Kwaliteit
Openheid
Dankbaarheid
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Verbondenheid
Gelijkheid
Diversiteit
Creativiteit

Zorg voor
elkaar en
inspraak
dragen wij
hoog in
het vaandel!

We zetten door Peersupport heel sterk in op de zorg voor
elkaar. Jongeren begrijpen mekaar het best en hebben
een grote invloed op leeftijdsgenoten, hun peergroep.
Onze opgeleide peersupportcoaches en opvoeders
ondersteunen de peersupporters in het luisteren naar en
het helpen van hun mede-internen.

Met de internenraad komen we regelmatig samen om leuke
activiteiten voor te bereiden zoals een grootouderfeest,
een vriendennamiddag en activiteiten voor goede doelen.
We denken mee rond de organisatie en de kwaliteit van
onze internaten.
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De voorbije 9 jaar hebben we
heel wat jonge mensen mogen
verwelkomen op onze internaten
in Tielt. Met hart en ziel hebben
we geprobeerd om voor iedere
jongere en hun ouder(s) iets te
mogen betekenen. Dat dit niet
altijd voor iedere intern lukt, is
soms een ontgoochelende maar
een menselijke realiteit, denk ik.
De grote inzet, de warme
aanwezigheid en vooral de
(h)echte verbondenheid van
een sterk team mag ik al jaren
lang ervaren. Daar ben ik
heel dankbaar voor.

Met ons professioneel
opvoedersteam streven we
elke dag een kwaliteitsvolle
werking na. Verbondenheid
is de hoeksteen van het
internaat. Zo is een open
communicatie met jou, je
ouders, je school en andere
partners erg belangrijk voor
ons. Ook via de wekelijkse
cirkelgesprekken scherpen
we de groepsgeest aan.
We willen je normen en
waarden meegeven die je
klaarmaken om jouw leven
op een positieve manier
verder te zetten.
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Dit mooie project van en voor
zovelen zal ik blijvend dankbaar
koesteren.
Straks geef ik onze internaten vol
vertrouwen in de handen van
mijn trouwe collega en opvolger
Tom Creytens, van onze
hoofdopvoeder Francis Bergez
en van al onze goeie opvoeders.
Blijf goed zorgen voor alle
internen en zeker ook voor elkaar!
Genegen en dankbare groet aan
ieder die zich verbonden voelt
met het internaat Tielt.
Ria Christiaens (oprichtend en
nu afscheid nemend beheerder)

Het is misschien een beetje cliché, maar voor mij is het een tweede thuis.
Vaak wordt daar wat mee gelachen, maar de opvoeders en andere
mensen die hier werken staan altijd klaar voor jou. Je kan een rustig/
diepgaand gesprek aangaan met opvoeders of andere internen.
Ze zijn ook zeer flexibel (nu zeker met corona).
Ik zit hier nu al 6 jaar en het internaat heeft mij laten evolueren van een
stil meisje naar iemand die sterk in haar schoenen staat. En hiervoor ben
ik hen zeer dankbaar. Op internaat is er ook structuur waardoor je al wat
wordt klaargestoomd voor later. Ik zit hier nu al 6 jaar en ik heb geen spijt
dat ik hier ben gekomen, ik ga het zelf missen. Ik weet als ik het moeilijk
heb later dat ik ze altijd nog mag blijven contacteren.
Sofie (intern)

Wat mag je bij
ons verwachten?
Een persoonlijke kamer
die je kan inrichten tot jouw
gezellig stekje.
Huiselijke leefruimtes om
je samen met je vrienden
thuis te voelen.
Eigentijds sanitair
Een leuke tuin waar je je
kunt uitleven in de gezonde
buitenlucht of waar je tot
rust kunt komen.
Lekkere gezonde
maaltijden.
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We zoeken samen naar
hoe en waar jij het best
kan studeren.
Je opvoeders zijn er
voor jou en coachen
je bij je studieproces.

Het internaat heeft mij niet enkel geholpen bij mijn middelbare
studies maar het heeft zeker ook een invloed gehad op het
succesvol behalen van mijn masterdiploma. De structuur die ik op
internaat meekreeg is voor mij onmisbaar geweest en dat allemaal
verpakt in een leuke en huiselijke sfeer! Door die toffe sfeer heb ik
er ook enkele vrienden gemaakt die ik tot op de dag van vandaag
nog steeds zie!
Matthijs (één van onze eerste internen)
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Het internaat Tielt is in de eerste plaats een huiselijk nest voor de tieners,
een plaats om samen met vrienden te zijn en toch te genieten van een vaste
structuur en puike begeleiding. Als ouder is het een plezier om je kinderen te
zien gedijen in een omgeving waar ze zicht goed voelen en met plezier naar
terugkeren, ook lang na het “afzwaaien” blijkt die aantrekkingskracht overeind
te blijven.
Als ouder vinden wij ook een klankbord bij de opvoeders als het even wat
moeilijker gaat, iets waar iedere ouder wel eens mee geconfronteerd wordt.
Zowel voor ons als voor onze kinderen was dit hele avontuur een echte aanrader!
Familie Schramme

Na inspanning komt ontspanning
We bieden een brede waaier aan ontspanningsmogelijkheden
die de samenhorigheid in onze leefgroepen stimuleren.
Gezelschapsspelletjes  
Tal van sport- en spelactiviteiten
Nintendo switch  
Crea
Film
….
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Internaat Tielt bestaat uit 2 internaten die heel nauw samenwerken
Internaat 1 Tielt
Beernegemstraat 3
8700 Tielt
051 42 71 91
internaat@molenland.be
internaattielt.molenland.be

Internaat 2 Tielt
Ieperstraat 32
8700 Tielt

