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Voorwoord

Beste lezer, 

Ik heb al zo'n 30 jaar geen televisie meer thuis. Ik heb hem aan de kant geschoven omdat ik er veel

tijd voor doorbracht en omdat ik nadien vaak teleurgesteld was over het niveau van wat ik had gezien.

Ik kijk vandaag dus nog zelden. Nu en dan eens bij vrienden of tijdens vakantie op hotel of B&B .

Maar op 12 november vorig jaar wou ik het zien, het verhaal  van Bat en Tuya, de tweede aflevering

van de driedelige reeks 'Weg van België'... een reportage van Phara de Aguire1. De journaliste toont

zich van haar meest empathische en menselijke kant. En dat is nodig. 

Twee jongeren, broer en zus,  van 14 en 16 die vanuit Mongolië naar België afreizen om er zogezegd

in Spa een taalbad Engels te komen volgen. Oma heeft er haar vee voor verkocht. In Europa wacht

de kleinkinderen immers een mooie toekomst. Het wordt voor Bat en Tuya een tocht van een

appartement op een anonieme plek naar de WTC-toren in Brussel, vandaar naar Neder-Over-

Heembeek, naar Jodogne, Sint-Truiden om uiteindelijk na maanden aan te komen in Aalst, in Juna.

Daar valt de stress van deze jongeren af. Daar wordt gezorgd voor de nodige omkadering en 

ondersteuning. Ze hebben het naar hun zin en voelen zich thuis. Na bijna anderhalf jaar zijn de

mensen van Juna zo goed als familie geworden, getuigt Tuya. Kan je een mooier compliment 

krijgen? 

Medewerkster Sandra spreekt met veel betrokkenheid, waardering en respect over deze jongeren

en het traject dat werd afgelegd. Een traject dat  in België geen happy end krijgt. Het eindigt in

terugkeer; omdat het onmogelijk is in de illegaliteit te leven.

Van het leven in Juna tot een nieuw leven in een ger in Ulaanbatar, de meest vervuilde stad van de

wereld. Ik zag verdriet... om het vervliegen van een droom, schaamte... om terug te keren met lege

handen, heimwee... naar de achtergebleven vrienden in België; maar ik zag ook vertrouwen in

elkaar als broer en zus, geloof in eigen kunnen en zelfstandigheid, veerkracht om in Mongolië een

nieuw leven te beginnen. Met zijn tweeën op de wereld en toch strijdvaardig.

Het is een beklijvend verhaal. Ongelooflijk sterk als getuigenis, niet alleen van Bat en Tuya, maar

ook van Sandra, als spreekbuis van Minor-Ndako & Juna. Ik heb na een avondje eerlijke televisie

onmiddellijk op Facebook gepost dat ik fier was op deze jongeren en op deze organisatie. En het is

om fier op te zijn. Châpeau. 

Diezelfde fierheid ervaar ik ook omdat we het afgelopen jaar de inspectie van de Vlaamse

Gemeenschap zonder opmerkingen hebben doorstaan. Minor-Ndako bevindt zich daarmee in een

zeer select groepje binnen de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen. Het is een sterke collectieve

prestatie. Bedankt daarvoor aan de hele ploeg. 

Fierheid overvalt me eveneens als ik hoor dat volgens de personeelskengetallen van het Vlaams

Welzijnsverbond Minor-Ndako de meest diverse organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg is.

Laat het onze ambitie zijn om qua personeelsinzet een afspiegeling te zijn van de samenleving. Ook

in de samenstelling van de raad van bestuur willen we daar werk van maken. Een opdracht voor

2015. 

En 2015 biedt nog uitdagingen. De focus ligt vooral op het kwaliteitsbeleid. Het krijgt absolute

voorrang, zeker omdat er opnieuw inspectie komt en we niet willen onderdoen voor het resultaat

van vorig jaar.  
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1 Je kan de reportage herbekijken op het wereldwijde web: http://www.canvas.be/programmas/

weg-van-belgie.



4

Het team van Jacana wacht dan weer de challenge van uitbreiding en ombouw. De intensieve 

contextbegeleidingsmodules worden omgebouwd tot rechtstreeks toegankelijke modules. Er wordt

ingezet op krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding, met de methodiek van positieve her-

oriëntering. De gezamenlijke uitwerking met De Wissel uit Leuven is veelbelovend (evenals de

samenwerking met Nature die  met de jongere en zijn context op avontuur trekken - ze noemen

het adventure education).  Knap werk. 

Het aanmeldpunt en Lisanga willen we blijven continueren. Daarvoor zijn de gesprekken met de

overheid opgestart. 

Er zal dit jaar ook worden gebouwd, op twee plekken of misschien drie. Er is de uitbreiding van

Benjamin in Anderlecht met extra ruimte  voor begeleidingswerk, directie en staf.  

Daarnaast is er de  renovatie van de Hooikaai. Die had al moeten bezig zijn, maar een onbetrouwbare

aannemer strooide roet in het eten. Het gebouw wordt zo snel mogelijk afgewerkt. 

En dan is er nog de afronding van de aankoop van een pand voor Koala. Het móet lukken. 

Verbouwingen en investeringen... veel geld. Maar het is goed besteed. Het faciliteert het 

begeleidingswerk en geeft extra kwaliteit aan het leven van de jongeren. En daar gaat het toch om,

niet? Dat zowel de Belgische kinderen als de niet begeleide minderjarigen zich thuis kunnen 

voelen in Minor-Ndako. Daar stáán we voor, daar gaan we voor.

Staatssecretaris Theo Francken is ook erg begaan met en betrokken op de niet begeleide minder-

jarige vreemdelingen. Dat gaf hij al enkele keren aan, zelfs nog zeer recent in het kader van de

dramatische gebeurtenissen in de Middellandse Zee. Dat is positief, dat siert hem. Maar laten we

alert blijven. Alert en waakzaam dat zijn specifieke betrokkenheid op deze doelgroep geen 

vergoeilijking is of wordt van een streng of bij wijlen inhumaan asiel- en migratiebeleid.

Beste lezer, dit jaarverslag neemt je mee in die betrokkenheid maar zoomt evenzeer in op signalen

waarvoor alertheid geboden is. Laten we samen waakzaam blijven.

Herwig Teugels,

Voorzitter raad van bestuur



In 2014 werden er 158 gezinnen, kinderen en jongeren begeleid, 

l waarvan 67 ambulant en 129 residentiëel.  

l We telden 17 crisisopnamen waarvan 8 werden verder gezet in reguliere opvang en begeleiding

l In totaal werden er 104 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen begeleid waarvan 9 door 

de klassieke jeugdzorgwerkingen. 

l 55 gezinnen en kinderen uit Vlaams-Brabant en Brussel werden begeleid door Jacana, Koala 

en Benjamin.

(De begeleidingen kunnen niet zomaar bij elkaar opgeteld worden. Een residentiële plaatsing kan

overgaan in een ambulante begeleiding en een jongere kan twee of meer afdelingen doorlopen.)

De bezettingsgraad in 2014 lag gemiddeld lager dan in het vorige jaar. Daar zijn verschillende redenen

voor: een tijdelijke afbouw van plaatsen omwille van verbouwingen of een tijdelijke opnamestop

omwille van een moeilijke situatie in de leefgroep. Verder was 2014 ook het jaar van de overgang

naar de Integrale Jeugdhulp. In de eerste maanden verliepen de toewijzingen en opnames trager

omdat iedereen zijn weg moest zoeken in de nieuwe procedures. 

Lisanga heeft een aparte financiering via het Europees Vluchtelingfonds en staat buiten de

Jeugdzorg. Het biedt begeleiding aan jongeren die erkend zijn als vluchteling of subsidiaire

bescherming genieten bij de overgang van opvang naar zelfstandig wonen. 

De leefgroep Benjamin heeft twee bedden die gereserveerd zijn voor crisisopvang. Tien kinderen

werden daarin opgevangen. Zeven jongeren, ouder dan twaalf, kregen crisisopvang in de afdelingen

voor niet-begeleide minderjarigen.  
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1. Minor-Ndako in cijfers
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Op 1 maart 2014 is de Integrale Jeugdhulp in werking getreden. De integrale jeugdhulp heeft de

ambitie om de hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen te verbeteren door alle sectoren

die jeugdhulp bieden (Centra Algemeen Welzijnswerk, Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg,

Kind en Gezin, Centra voor Leerlingenbegeleiding, de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg

en de voorzieningen voor Personen met een Handicap) te laten samenwerken over de grenzen van

die sectoren heen.

In de Integrale Jeugdhulp wordt onderscheid gemaakt tussen hulp die rechtstreeks toegankelijk is

- denk hierbij aan een vraag om informatie bij het CAW, een advies van de opvoedingswinkel of een

doorverwijzing via het CLB - en hulp die niet-rechtstreeks toegankelijk is, zoals de plaatsing in een

instelling van de jeugdzorg of verblijf in een voorziening voor personen met een beperking.

Een onafhankelijke instantie, de 'Intersectorale Toegangspoort' beslist over de toekenning van

niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De procedure verloopt in drie stappen:

De eerste stap is het indienen van een 'A-document', dat is online-formulier waarin de problema-

tische leefsituatie nauwkeurig beschreven wordt. Verschillende diensten of personen kunnen dat

samen met de hulpzoekende invullen: het onthaal van een CAW, medewerkers van Kind en Gezin

of het CLB, de sociale dienst van sommige ziekenhuizen. Ouders of voogden kunnen zelf geen

hulpverlening aanvragen, maar worden wel betrokken bij het aanvraagproces.

Op basis van het A-document beslist de Intersectorale Toegangspoort welke vormen van jeugdhulp

noodzakelijk zijn. Vervolgens gaat een jeugdhulpregisseur op zoek naar geschikte hulpaanbieders.

De cliënt kan mee beslissen waar of door welke voorziening hij verder geholpen wordt. Dit proces

kan leiden tot hulpverlening bij het VAPH, de Jeugdzorg of Kind & Gezin, maar ook naar gemengde

trajecten zoals bijvoorbeeld verblijf in een voorziening van de Jeugdzorg met gespecialiseerde

ondersteuning vanuit het VAPH. 

De volgende stap is de opstart van de

hulpverlening. Vaak kan die niet meteen

worden opgestart en komt de hulpvrager

eerst op een wachtlijst terecht. 

Wanneer er sprake is van een verontrustende

situatie, bv wanneer ouders hun opvoedings-

verantwoordelijkheid niet opnemen of 

bij mishandeling, kan er beroep gedaan wor-

den op het Ondersteuningscentrum

Jeugdzorg of het Vertrouwensartsencentrum

Kindermishandeling. Beide hebben een

maatschappelijk mandaat om tussenbeide te

komen in gezinssituaties die uit de hand

gelopen zijn. Wanneer gedwongen hulpver-

lening noodzakelijk is blijft de Jeugdrechter

bevoegd. 

Het nieuwe jeugdhulplandschap en de 

procedures om hulp te vragen zijn complexer

dan het voorgaande systeem. Het systeem is

ook ambitieuzer: het wil hulpverlening op

maat mogelijk maken, over de grenzen van

sectoren heen.

2. 2014: Kanteljaar voor de jeugdhulp
2.1 Hertekening van het hulpverleningslandschap
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Niet-begeleide minderjarigen hebben een complexe hulpvraag. Een aantal elementen keert terug

bij zowat alle vluchtelingenjongeren: het ontbreken van ouders, vragen met betrekking tot het

administratief-juridische perspectief, nood aan ondersteuning bij de schoolkeuze en het 

integratieparcours,.... Daarnaast zijn er ook andere factoren die maken dat sommige minderjarigen

kwetsbaarder zijn dan andere: erg jonge leeftijd, traumatische ervaringen, zwangerschap, heel

lage scholingsgraad, …. 

Vroeger was er een richtlijn die bepaalde dat de Bijzondere Jeugdzorg zich prioritair moet richten

op de hulpvragen van niet-begeleide minderjarigen die geen asiel aanvraag hebben ingediend. Sinds

de opstart van de Integrale Jeugdhulp is die regel vervallen. Voortaan wordt de gespecialiseerde

niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in de eerste plaats ingezet voor de meest kwetsbare

niet-begeleide minderjarigen. Denk hierbij aan de jongste niet-begeleide minderjarigen, slachtoffers

van mensenhandel, jongeren met een psychische kwetsbaarheid of een gedragsproblematiek.

Om te weten wie de meest kwetsbare niet-begeleide minderjarigen zijn moet je ook zicht hebben

op de totale populatie. Daarom is er voor de aanmelding van niet-begeleide minderjarigen een

gespecialiseerd aanmeldpunt opgericht. Minor-Ndako, Joba - Vluchtelingenwerk en Fonto Nova

beheren dit samen en verdelen de taken onderling. Er is één gemeenschappelijk telefoonnummer

en mailadres. De Onthaal- en Orientatiecentra voor niet-begeleide minderjarigen van Fedasil

(Steenokkerzeel en Neder-over-Heembeek) kunnen ook een aanvraagdossier indienen. 

2.2 Aanmeldpunt voor niet-begeleide minderjarigen
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3.1 Aandacht voor diversiteit

Minor-Ndako wil de diversiteit in de samenleving  weerspiegelen. We willen de gezinnen, kinderen

en jongeren die we begeleiden de boodschap geven dat leeftijd, afkomst of een beperking geen

beletsel is om begeleider te worden. In het voorjaar van 2014 hebben we met medewerkers uit

alle geledingen van de organisatie een diversiteitsplan uitgewerkt. 

In onderling overleg is afgesproken om aan de slag te gaan rond volgende thema's:

l het aanwervingsbeleid meer te richten op competenties en niet enkel op diploma's

l een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers uit te werken

l de logistieke medewerkers gepaste ondersteuning te bieden om hun participatie te verhogen

l en promotie te maken voor sociaal werk bij contacten met middelbare scholen

Actiris ondersteunt en begeleidt ons bij het realiseren van dit diversiteitsplan.

3.2 Aandacht voor kwaliteit

De Vlaamse Gemeenschap verwacht van de voorzieningen van de Jeugdhulp dat er voldoende

aandacht en zorg gaat naar de kwaliteit. Aanvankelijk volstond het om een kwaliteitshandboek op

te stellen. In 2014 werden de verwachtingen scherper gesteld. Voortaan moet elke voorziening een

kwaliteitssysteem uitwerken. Dit houdt in dat procedures zorgvuldig worden uitgeschreven en dat

de toepassing vervolgens wordt opgevolgd, geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd.

In 2014 zijn we begonnen met een nulmeting. Dat is een oefening om na te gaan welke instrumenten

en procedures er al zijn om kwaliteit te verzekeren en wat daarin de sterke en zwakke punten zijn.

Dat leverde heel wat werkpunten op. De overheid legt zelf ook nieuwe verwachtingen op: rond

grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik of rond de zorg voor het psychosociaal welzijn

van de medewerkers. De nieuwe procedures rond deze thema's wordt vanzelfsprekend best meteen

volgens de regels van het kwaliteitssysteem gedaan. 

3. Verdere ontwikkeling van de organisatie
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3.3 Projecten

3.3.1 Steunfiguren

Soms zien we in de leefgroepen kinderen die door omstandigheden niet naar huis kunnen of 

jongeren met een heel beperkt sociaal netwerk. Het resultaat is in beide gevallen dat hun leven

zich hoofdzakelijk in de leefgroep afspeelt. Dat is niet goed voor hun ontwikkeling en zelfbeeld. 

Daarom zijn we in 2013 gestart met een project rond steunfiguren. Na de eerste wervingscampagne

kwam er een 60-tal belangstellenden opdagen voor de infoavonden. Een 20-tal personen heeft

zich kandidaat gesteld om effectief steunfiguur te worden. Die werden vervolgens gekoppeld aan

een kind of jongere. In 2015 zijn er van die groep nog een 11 tal steunrelaties actief. Dit voor-

namelijk bij de jongeren die (ondertussen) zelfstandig wonen en bij jonge kinderen van Benjamin

en Koala. In 2015 starten we met een nieuwe wervingscampagne. 

3.3.2 Karavanserai

Karavanserai is dus een integratieproject waarbij studenten en vluchtelingenjongeren samenwonen

in één gebouw. Een gang van het vroegere klooster van de 'arme Klaren' in de St-Annalaan in Aalst

hebben we omgebouwd tot een moderne en aangename woonentiteit met 11 studio's en een

gemeenschappelijke leefruimte. De studio's verhuren we aan vluchtelingenjongeren en aan 

studenten of andere jonge mensen die bereid zijn om voor deze groep jongeren iets te betekenen. 

Via deze vorm van samenwonen willen we de NBMV die ouder zijn dan 16 jaar begeleiden bij de

overgang naar zelfstandig wonen. We vinden het belangrijk dat ze leren om op eigen benen te

staan maar we willen hen ook extra kansen geven om te integreren in onze samenleving. Daarom

kiezen we er bewust voor om de studio's die we beheren open te stellen…

3.3.3 Vluchteling voor de klas

Twee jaar geleden verscheen 'The Art of Becoming', een documentaire waarin 3 niet-begeleide

minderjarigen een jaar lang worden gevolgd. We vroegen ons af hoe we dit onder de aandacht

konden brengen van de leeftijdsgenoten die we begeleiden. Vandaar 'Vluchteling voor de Klas':

een aanbod voor de hogere graad van het secundair onderwijs, waarbij de documentaire getoond

wordt en vervolgens een jongere zijn verhaal komt vertellen. Het is een ervaring die veel indruk

maakt op de leerlingen. In 2014 waren er 14 sessies en de aanvragen blijven binnenkomen dus

gaan we nog  door.

3.3.4 Always on the run!

De loopclub van Minor-Ndako wil jongeren, begeleiders en sympathisanten samenbrengen,

lichaamsbeweging bevorderen en positieve zelf-ervaringen aanbieden via sport. Het lopen is vooral

een sociaal gebeuren. Samen deelnemen is belangrijker dan winnen.

Vorig jaar liepen we de 20 km van Brussel, de Ecotrail Brussel, de Belfius Brussels Marathon (de

halve marathon en de 5 km) en de Brussels 10K Gaston Roelants (10 en 5 km).

Ook dit jaar barsten we van ambitie. Onder meer de Antwerp 10 miles en de 20 km van Brussel

staan op het programma.  Sportievelingen die eventueel willen aansluiten vinden meer informatie

op de website.
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3.3.5 100 km verder-draagzaam

... was een project van Nature vzw met het doel om jongeren van diverse origine en achtergrond

bij elkaar te brengen. De deelnemers waren afkomstig uit de jeugdbeweging, de jeugdzorg en 

centra voor niet-begeleide minderjarigen. 

In het voorjaar werden er kleine teams gevormd door sportieve, creatieve of avontuurlijke

activiteiten. In augustus vertrokken de groepen vanuit verschillende regio's in Vlaanderen voor

een  mars van 100 km voor verdraagzaamheid. De aankomst was in Anderlecht. Drie dagen 

kampeerden alle jongeren samen op een terrein achter Minor-Ndako. Dan volgde een spetterend

slotevenement waarop ieder zijn talenten kon tonen. 

Minor-Ndako wil meewerken aan een samenleving die kansen geeft aan iedereen. We willen de

jongeren die we begeleiden verbinden met de bredere samenleving. Het was ons een eer om mee

de schouders te zetten onder 100 km verder-draagzaam. 
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De Belgische beleid ter bestrijding van mensenhandel staat in Europa bekend als een model. Het

gerechtelijke aparaat en de gespecialiseerde hulpverlening werken goed samen. De aanpak werkt.

Ook minderjarigen kunnen slachtoffer worden van dergelijke praktijken. Het aantal geregistreerde

minderjarige slachtoffers van mensenhandel is echter bijzonder laag. In 2011 en 2012 waren er

nog een twintigtal. In 2013 telde de Dienst Vreemdelingenzaken nog slechts een vijftal minder-

jarige slachtoffers (overigens niet allemaal niet-begeleide minderjarigen). Dat roept vragen op. Is

onze aanpak zo efficiënt dat er geen exploitatie of smokkel van minderjarigen meer is? Of is er iets

mis met de detectie van slachtoffers?

Minor-Ndako maakt deel uit van een crisisnetwerk van de Integrale Jeugdhulp. Langs die weg zien

we regelmatig minderjarigen die 'potentiëel' slachtoffer van mensenhandel zijn. Een ‘potentieel

slachtoffer’ is iemand die is aangetroffen in een verontrustende situatie en waarbij er elementen

zijn die kunnen wijzen op mensenhandel. Achteraf kan blijken dat die bezorgdheid terecht was of

niet. Of dat de bezorgdheid gerechtvaardigd is maar dat het slachtoffer er niets over wil vertellen.

Bij de aanvang  van de crisisopvang weet je bijna niets en is de grootste voorzichtigheid geboden. 

Bij die crisisopvang  zagen we dingen die ons de wenkbrauwen deden fronsen: procedures rond

signalering van kwetsbare minderjarigen worden niet gevolgd; kinderen die worden aangetroffen

bij onderzoek naar mensensmokkel via de luchthaven, worden vervolgens opgevangen in open

structuren en in vrijwillige opvang waar ieder die dat zou willen hen kan komen ophalen; de eerste

lijnshulp (crisisnetwerken Vlaamse Gemeenschap) is sinds lang niet meer geïnformeerd en 

gesensibiliseerd;… Heel vaak is er gewoon geen gerechtelijk onderzoek naar mogelijke feiten van

mensenhandel  en worden jonge kinderen gezien als daders en niet als mogelijke slachtoffers.

4. Signaal: SOS minderjarige slachtoffers van

mensenhandel



12

5.1 Uitbreiding Jacana : Columbusproject

Vanaf 1 januari 2015 mag Jacana uitbreiden. De contextbegeleidingsdienst biedt dan twee

soorten hulpverlening aan: breedsporige en kortdurend krachtgerichte begeleiding.

De bestaande werking van Jacana wordt verdergezet. Bij breedsporige begeleiding kan  er op langere

termijn gewerkt woren en krijgt het gezin minstens één huisbezoek per week. 

In het Columbusproject bieden we kortdurend krachtgerichte begeleiding. We gebruiken de

methodiek van positieve heroriëntering. Een procesbegeleider gaat aan de slag met het gezin en

de aanmelder. We gaan vooral op zoek naar de krachten van alle betrokkenen en ieder wordt

aangesproken op zijn verantwoordelijkheid om de situatie beter te maken. Vzw De Wissel en

Minor-Ndako bundelen hun krachten voor dit project. Zo kan deze begeleidingsvorm aangeboden

worden in de hele regio Brussel-Vlaams Brabant.

5.2 Verderzetting Lisanga en Aanmeldpunt?

Lisanga en het Aanmeldpunt voor niet-begeleide minderjarigen bij de integrale jeugdhulp zijn

afhankelijk van projectsubsidiëring. In 2015 loopt die af, respectievelijk op 1 juni (Lisanga) en op 1

juli (Aanmeldpunt). 

Het Aanmeldpunt is opgestart als een experiment. Na evaluatie is vastgesteld dat een aparte loket

voor niet-begeleide minderjarigen zinvol is. Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft in budgettair

moeilijke tijden toch ruimte gevonden om een structurele oplossing te vinden waardoor het

Aanmeldpunt bestendigd kan worden.

Lisanga is een project dat grotendeels gefinancierd wordt met middelen uit het Europees

Vluchtelingenfonds. Door hervormingen houdt dit fonds op te bestaan in 2015. Er komt een opvol-

ger: het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). De nood aan begeleiding voor minderjarigen die

de overgang maken van opvang naar zelfstandig wonen blijft zeer reëel. We hebben dus niet

geaarzeld om een verlenging aan te vragen voor Lisanga. Op het ogenblik van het ter perse gaan van

dit jaarverslag is daarop nog geen antwoord. We hopen van ganser harte dat die verlenging er

komt. Lisanga is nodig!

5. Vooruitblik op 2015 

Om gepaste opvang en bescherming te kunnen bieden aan minderjarige slachtoffers van mensen-

handel is het cruciaal om heel zorgvuldig om te springen met die potentiële slachtoffers. Voor de

detectie, opvang en begeleiding van die kwestbare groep is een ketenaanpak nodig. De schakels

zijn er vandaag al, maar ze vormen samen geen ketting. Er is een gebrek aan samenhang en samen-

werking. We hebben een nieuw elan nodig, met afspraken tussen alle betrokken diensten, vorming

en sensibilisering op de eerste lijn en afstemming tussen de federale overheid en de Gemeen-

schappen. Het moet onze ambitie zijn om ook voor deze kinderen en jongeren een modelaanpak

te ontwikkelen.



Alle foto's in dit jaarverslag zijn gemaakt door onze jongeren.

Dank aan Awet, Bobo, Ali, Viron, Celia, Patience, Obed, Daud en Ahmed voor de prachtige beelden. 
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6. Minor-Ndako dankt

Minor-Ndako dankt iedereen die ons gesteund heeft in het afgelopen jaar.

De subsidiërende overheden: Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Jongerenwelzijn.

We danken de mensen die Minor-Ndako of een deelwerking als goed doel hebben uitgekozen:

l de catechese van Asse;

l de KAV van Merchtem;

l de zesde jaars van Walfergem;

l de families Callens en Vangenechten;

en alle mensen die individuele giften gedaan hebben.

Tot slot bedanken we nog alle mensen die zich vriijwillig hebben ingezet, voor de organisatie, de

kinderen of de jongeren:

l Anne, Annie, Rik & Anne;

l alle steunfiguren;

l Stijn Ide voor zijn inzet voor het fotografieproject;

l de sympathisanten van de loopclub;

l de 'helping hands' van www.handmadewithlove.be;

l de vrijwilligers van 100 km verder draagzaam;

en alle anderen.

Hun inzet kan niet uitgedrukt worden in geld, maar is voor ons van onschatbare waarde!

Het Europees Vluchtelingenfonds en het projectenfonds van Fedasil. 

Daarnaast ook het Bisdom Gent, BNP Paribas Fortis, SAP, Samman en het Fonds Lydia Chagoll.


