
 
 

 

Wil jij je dit jaar lekkerder in je vel zitten, je fitter voelen en werken aan je gezondheid?  

Geef je dan voor 28 januari op voor School of Mud!  

Wat is School of Mud? 

- Een leefstijlprogramma voor jongeren waarbij voeding, beweging, gedrag, ouderparticipatie, en weerbaarheid 
structureel aan bod komt 

- Een stoer en gevarieerd sportprogramma met als doel de doorstroom naar een sportclub te maken 
- Deskundige begeleiding door een kinderfysiotherapeut, diëtist, orthopedagoog en sportinstructeurs 
- Als kers op de taart en ultieme uitdaging gaan de jongeren meedoen aan een obstacle run. Zo gaan zij 

letterlijk obstakels overwinnen. 
 

De doelen van School of Mud 

- Lekker in je vel zitten 
- Plezier in bewegen 
- Een gezonde leefstijl aanleren 
- Een sportclub vinden die bij jouw past 
 

Praktische informatie 

- Voor jongeren tussen 12 en 17 jaar 
- Een eigen bijdrage van €15,- euro per maand 
- De bijdrage kan vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoed worden 
- Het programma vind plaats in Eilandenbuurt 
 

Met dit project creëren wij samen met alle samenwerkingspartners (JGZ, Kinderkliniek, huisartsen, middelbare 
scholen, sportaanbieders en Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere) een leefstijlprogramma in Almere Buiten voor 
jongeren van 12 t/m 17 jaar met overgewicht of obesitas. Voor en met het hele gezin. 

Het programma voor jongeren met overgewicht is gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en bewegen, 
waarbij levensstijlverandering en ouderparticipatie centraal staat. Het richt zich op jongeren in de leeftijd tussen 
acht en dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van het kind. Het programma 
heeft vijf pijlers:  

- beweging - voeding en voedingsgewoonten - gedrag – weerbaarheid – ouderparticipatie -  

Grote kracht van het programma is de deskundige begeleiding van zowel een diëtist, orthopedagoog, 
kinderfysiotherapeut en sportinstructeurs. Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder als kind op een 
positieve manier begeleid in het traject.  

Wil je je inschrijven of meer informatie neem dan contact met ons op 

036-8801191 / 06-52677732 /  suzanne@slimfysio.nl  / www.schoolofmud.nl  

contactpersoon: Suzanne Walrave 

Februari gaan wij van start! 

 


