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Voorwoord

Beste lezer,
Wanneer ik het nieuws verneem dat er volgens Europol 10.000 niet-begeleide minderjarigen in Europa spoorloos verdwenen zijn, zet ik me aan het
schrijven voor dit woordje. Stel je dat eens voor: 10.000 jongeren vermist,
geen spoor van hen meer te bekennen. 10.000 jongeren, dat is meer dan een
gemiddeld Vlaams dorp dat van de kaart wordt gesneden, dat is meer dan
een tot de nok gevuld Vorst nationaal.
Vorig jaar uitten we al onze ongerustheid over de toon van het maatschappelijke debat over (jonge) vluchtelingen. Ook vandaag nog merken we dat de
moraliteit op dit terrein vaak ver te zoeken is. Gelukkig is er nu en dan een
tegenstem, mensen bij wie het moreel kompas niet het noorden kwijt is,
maar staat ingesteld op kansen voor eenieder. Die tegenstem laat zich niet
leiden door emoties of haatretoriek op sociale media, maar door feiten die
aangeven dat de verdedigers van het doemdenken het niet bij het rechte
eind hebben. Die tegenstem getuigt dat elke jongere, waar dan ook, recht
heeft op zelfontplooiing en op steeds weer nieuwe kansen, dat elke jongere
recht heeft op goede opvoeders en begeleiders. Dat hebben de medewerkers
het afgelopen jaar alweer overvloedig bewezen.
2016 was een intens jaar voor onze organisatie, een heel intens jaar. De
reële start van verschillende uitbreidingen, projecten en ankerplaatsen:
Junior, Gent, Manorea, Alfaca, Eligo Plus, Lisanga 2.0, pleegzorg, verbouwing Hooikaai. Het bracht de inwerking van tientallen nieuwe medewerkers
met zich mee, de hertekening van het organogram, de aanstelling van een
adjunct-directeur. Toen we eind 2016 op de raad van bestuur net besloten
hadden om een jaar geen uitbreidingen meer op te nemen en te consolideren, kwam er alsnog een voorstel dat we niet mochten, dat we niet konden
laten liggen: een uitbreiding met 54 ambulante plaatsen, te realiseren in
Vlaams-Brabant, Brussel, Oost- en West-Vlaanderen. Een aanbod dat niet te
weigeren viel omdat het een evolutie inluidt waar we al vele jaren vragende
partij voor zijn, nl. een versterkte ambulante poot. Daardoor wordt 2017 het
jaar dat de ambulante werkingen van Minor-Ndako qua capaciteit groter
zullen zijn dan de residentiële opvang.
2017 wordt daarmee zonder twijfel weer een intens jaar, voor de jongeren
en hun families en voor de medewerkers. En hopelijk ook voor ieder van
jullie?
Herwig Teugels,
voorzitter
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Over ons

Minor-Ndako biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen,
jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot
de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen
maatschappelijke inclusie te realiseren. We willen een kwalitatief
hulpverleningsaanbod verzekeren en een warm nest bieden waar
kinderen en jongeren energie opdoen en kracht vinden om verder te
gaan in het leven. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken
naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.
Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader
van de Integrale Jeugdhulp. We hebben een algemene werking voor
kinderen en gezinnen uit Brussel en de Vlaamse rand rond Brussel
en een specifieke werking, ingericht voor de opvang en begeleiding
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).
We bedanken graag iedereen die ons gesteund heeft het afgelopen
jaar: De Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn, Fedasil,
AMIF, Europa, het Bisdom Gent, de Koning Boudewijnstichting, de
Koningin Paolastichting, SAP, EPIM, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Carlson Residor Hotel Group, AG Foundation, Lieve
Blancquaert en Nick Balthazar, Museum M, Think Talent, Football +
Foundation, BrunX, Les Gazelles de Bruxelles, Atlemo, Buurtwinkel
Anneessens, DoucheFLUX, United Spirits bvba, alle scholen en verenigingen die een actie deden, alle vrijwilligers en sympathisanten,
alle steunfiguren en alle individuele schenkers.
Met de giften die we kregen konden we dit jaar een deel van de verbouwingen van onze afdelingen realiseren, het project steunfiguren
verder zetten en de installatie van kleine wooneenheden in Sint-Niklaas realiseren. Zonder deze giften was dit niet allemaal mogelijk
geweest.
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Algemeen

2016 was een bruisend jaar waarin we de veranderingen die in 2015 waren gestart verder voelden uitdeinen. Zo draaide het project pleegzorg
op volle toeren, kwam er een dienst begeleid zelfstandig wonen bij in
Gent, stroomde de nieuwe leefgroep Junior vol, werd het aanmeldpunt
voor niet-begeleide vreemdelingen (NBMV) versterkt met extra medewerkers en startte de helpdesk Manorea zijn werking op. Ook op het vlak
van netwerkondersteuning werden nieuwe projecten opgezet. En dit alles bovenop de reeds bestaande reguliere werkingen (Brussel en Vlaams
Brabant) en categoriale werkingen (specifiek voor NBMV). We noteerden
een personeelstoename van 23% en een toename in het aantal begeleidingen met ongeveer 25%.
Daarnaast zijn we ook fier om mee te geven dat Minor-Ndako volgens de
cijfers van het Vlaams Welzijnsverbond met bijna 16% medewerkers van
andere origine in 2015 zeer hoog scoort tegenover het gemiddelde van
de sector dat net niet op 2,5% lag.
In 2016 begeleidden we 222 kinderen en jongeren uit 30 verschillende
landen, waarvan 128 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De overige 94 waren kinderen uit Brussel en Vlaams-Brabant. Het aantal crisisopnames daalde van 46 in 2015 naar 29 in 2016. De gemiddelde bezetting voor 2016 ligt op 96,5%, voor sommige afdelingen boven de 100%.

In 2016 begeleidden we 222 kinderen
en jongeren uit 30 verschillende landen,
waarvan 128 niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen. De gemiddelde bezetting
voor 2016 ligt rond de 92%, voor
sommige afdelingen boven de 100%.
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Aantal begeleidingen*

Permanente opnames

Crisisopnames

Subtotaal
2016

Subtotaal
2015

Algemene jeugdzorg

87

11, waarvan 4 NBMV

98

69

Specifieke jeugdzorg
voor NBMV

106

18

124

112

Subtotaal

193

29

Totaal 2016
222

Totaal 2015
181

We tellen hier de unieke aantallen. Eén persoon kan doorheen zijn traject verschillende 		
begeleidingen door verschillende afdelingen kennen.
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Crisisopnames totaal

29

NBMV

23

niet-NBMV

6

smokkel via luchthaven, jonger dan 12j

4

economische en/of seksuele uitbuiting, meisjes

6

oorlogsvluchtelingen

8

problematische opvoedingssituatie met ouders

9

plegen van misdaad omschreven feit

1

onduidelijke aanmelding

1

Crisisopnames per leeftijd en geslacht

M

V

0-5j

2

4

6-12j

7

6

13-16j

2

7

+16j

1

0

Subtotaal

12

17

Totaal
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Specifieke jeugdzorg voor
niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen
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Specifiek voor NBMV bieden we de volgende modules aan:

Aanbod

Aantal

Plaats

bezettingsgraad 2016

Opmerking

Begeleid zelfstandig wonen

34

Brussel, Aalst en Gent

90,7%

In 2017 komen er
nog 54 plaatsen tot
31/12/2017 bij

Verblijf 8-14 jaar

15

Dilbeek

88%

Rechtstreeks instroom
van Fedasil

Verblijf 8-14 jaar

10

Aalst

103%

Verblijf 12-16 jaar

9

Anderlecht

86%

Verblijf 16-18 jaar

12

Brussel en
Aalst

100%

Kamertraining

7

Anderlecht en Aalst

90%

(bron: BINC en eigen berekeningen)

In 2016 hebben we 128 niet-begeleide minderjarigen begeleid, 80% jongens en 20% meisjes,
afkomstig uit 30 verschillende landen. 50% van hen was afkomstig uit Afghanistan, 10% uit Syrië,
6% uit Eritrea, 4% uit Somalië en 4% uit Albanië. De anderen kwamen voornamelijk uit Angola,
Servië, Kosovo, Centraal-Afrika en Oost-Azië.

Wij zijn ervan overtuigd dat, als dat kan,
een jong kind beter opgevangen wordt in
familieverband.
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Aanmeldingen NBMV binnen
Vlaanderen en Brussel
In 2016 werden er 448 NBMV aangemeld voor
gespecialiseerde hulp binnen de jeugdzorg
over heel Vlaanderen. Dat is 2,5 keer meer dan
in 2015. 23 van hen waren jonger dan 12 jaar,
120 van hen tussen de 12 en de 16 jaar, 112
jongeren waren ouder dan 16 jaar op het moment van de aanmelding.
Dit gaat vooral over jongeren die in 2015 zijn
toegekomen, maar pas in 2016 hun vraag tot
jeugdzorg indienden. Dit komt door verschillende zaken: soms duurt het een tijd voordat
er een voogd is aangesteld, soms worden eerst

*

andere pistes bekeken voordat er aan jeugdzorg wordt gedacht.
In juni 2016 werden er 154 plaatsen binnen
de jeugdhulp geopend over heel Vlaanderen
waar jongeren vanuit de centra van Fedasil
rechtstreeks naartoe kunnen zonder via het
aanmeldpunt te moeten gaan. Deze jongeren
genieten gelijkaardige jeugdhulp als andere
die eerst werden aangemeld bij het aanmeldpunt, maar zijn niet opgenomen in de cijfers
hieronder.

Aantal aanmeldingen van NBMV voor jeugdzorg

2015

2016

Aanmeldpunt Aalst

88

255

Aanmeldpunt Limburg

43

91

Aanmeldpunt Antwerpen

52

102

Uitbreiding capaciteit voor NBMV

Totaal

183

448

Aantal asielaanvragen door NBMV*

3099

1076

Door het grote aantal jonge vluchtelingen dat
in de 2e helft van 2015 in België toekwam,
besliste de overheid (Welzijn en Asiel en Migratie) om de opvang en begeleiding voor
NBMV binnen jeugdzorg sterk uit te breiden.
Minor-Ndako opende daarop een extra leefgroep voor 8 tot 14 jarigen in Dilbeek met 15
plaatsen. Daarnaast werd er ook gestart met
een project pleegzorg in samenwerking met
Pleegzorg Vlaanderen. We zijn ervan overtuigd
dat een jong kind beter onthaald wordt in een
gezin dan in grote opvangcentra. Over dit project lees je hieronder meer onder (pleegzorg
voor NBMV).

(bron: CGVS)

Aangezien de wachtlijsten in de categoriale
voorzieningen in 2016 lang waren, werden veel
jongeren aangemeld zowel voor categoriale opvang als voor reguliere opvang. We kregen ook
frequent aanvragen voor een netwerkplaatsing,
deze hebben we zeker ondersteund. 183 kinderen en jongeren kregen een pleeggezin toegewezen, 124 daarvan binnen hun eigen netwerk.
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De capaciteit van zelfstandig wonen in Brussel,
Aalst en Gent werd uitgebreid met 16 extra
plaatsen. Dat brengt het totaal aantal plaatsen
voor deze typemodule op 34. In 2017 zullen
hier nog 54 rechtstreeks toegankelijke plaatsen bij komen tot 31 december 2017.
Eind 2016 werd er in Sint-Niklaas met een
nieuwe begeleide woonvorm gestart. 20 jongeren tussen 15 en 18 jaar wonen hier samen
in kleine wooneenheden van maximaal 6 jongeren onder dagelijkse begeleiding van een
opvoeder of maatschappelijk assistent. Binnen
deze woonvorm ligt de nadruk sterker op zelfstandigheid dan in een residentiële leefgroep.
In de loop van 2017 zullen we dit project evalueren en bijsturen.
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Pleegzorg voor NBMV

Doorstroom en uitstroom

Minor-Ndako kreeg van de federale en van de
Vlaams overheid middelen om de provinciale
pleegzorgdiensten te ondersteunen in het
organiseren van pleegplaatsing voor NBMV.
Samen werd het proces voor intake, screening
en matching van kandidaat pleeggezinnen
uitgewerkt.
We boden ondersteuning aan de pleegzorgdiensten van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant Brussel bij de
verschillende fases van de pleegzorgsituatie:
wervingsacties om kandidaat pleeggezinnen te
vinden van diverse afkomst; vorming aan toekomstige pleegouders; informatiesessies aan
jongeren; interculturele bemiddeling en intervisie. We volgden zelf stage bij NIDOS in Nederland en werkten mee aan het AlFaCa-project
over Alternative Family Care in samenwerking
met verschillende Europese landen.
In 2016 werden in totaal 183 niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen in een pleeggezin
geplaatst: 154 kinderen werden opgevangen in
hun netwerk, dit is meestal familie of kennis van
de familie (netwerkpleegzorg) en 29 kinderen
werden opgevangen bij een gezin dat werd geselecteerd door een pleegzorgdienst (bestandspleegzorg). Vanuit Minor-Ndako stroomden 7
jongeren door naar bestandspleegzorg, 3 naar
netwerkpleegzorg en 3 naar ondersteunende
pleegzorg.

We zien dat zeer veel jongeren vanuit residentieel verblijf doorstromen naar kamertraining
en/of zelfstandig wonen. Veel jongeren worden
begeleid tot hun 19 jaar en hebben zelfs dan
nog nood aan extra opvolging. Wij zijn dan
ook erg blij met de uitbreiding van het aantal
plaatsen zelfstandig wonen voor het komende
jaar en met de mogelijkheden om alternatieve
woonvormen zoals de kleine wooneenheden te
kunnen verkennen.
In 2016 werden van de 106 NBMV (crisisplaatsingen niet meegerekend) die we langdurig
begeleid hebben, 8 kinderen met hun gezin
herenigd en voor 7 kinderen is de procedure
nog lopend.

8 kinderen werden met
hun gezin herenigd, 7
konden in een pleeggezin
gaan wonen en 3 binnen
hun eigen netwerk.

We merken dat de doorstroom van jongeren
die categoriaal opgevangen worden naar andere voorzieningen regelmatig vast loopt. Dit omdat ook daar lange wachtlijsten zijn, maar af en
toe merken we dat er nog wat koudwatervrees
is om deze doelgroep te begeleiden. Ook voor
de jongste onder de NBMV is het moeilijk om
een gepaste vervolgopvang of doorverwijzing
te vinden. Zonder duidelijk perspectief riskeren
ze jarenlang in de categoriale opvang te blijven
wat wij voor hun sociale en maatschappelijke
ontwikkeling niet de beste keuze vinden.

Als de omstandigheden het toelaten, blijft
onmiddellijke opvang van alle jonge NBMV in
gezinnen voor ons het streefdoel.
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Algemene jeugdzorg

Aantal begeleidingen
totaal algemene
jeugdzorg: 98*

Begeleidingen

Benjamin**

11 in verblijf
+ 7 crisisopnames

96%

2 naar andere
voorziening

Koala**

18 in verblijf
+ 4 crisisopnames

100,6%

6 terug naar huis,
3 naar pleeggezin

Jacana

15 begeleidingen

96,5%

Zelfstandig

Jacana

22 begeleidingen

96,7%

Thuisbegeleiding,
andere voorziening,
pleegzorg

Columbus

45 begeleidingen

102,6%

1/3 zelfstandig en
2/3 OCJ

(leefgroep)

(leefgroep)

(langdurig)

(gekoppeld aan verblijf)

(kortdurend, krachtgericht)

Bezettingsgraad
2016

Doorstroom

(bron: BINC en eigen berekeningen)
*

We tellen hier de unieke aantallen. Eén kind kan doorheen zijn/haar
traject begeleidingen door verschillende afdelingen kennen.

** De 2 opvangplaatsen art.74 op verwijzing van het CMP worden als
100% bezet beschouwd.

In 2016 hebben we in totaal 98 kinderen en gezinnen begeleid binnen de
‹reguliere› afdelingen van onze voorziening. 40% van hen waren jongens,
60% meisjes.
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Nemen de wachttijden toe
of niet? Zijn gezinnen beter
en sneller geholpen? Hoe
ervaren ze dit zelf ?

Alle residentiële plaatsingen binnen de reguliere afdelingen, gebeurden op verzoek van een
jeugdrechter. De gemiddelde begeleidingsduur
ligt snel op 2 jaar. In 2016 verlieten 11 van
de 22 vaste opnames de leefgroep. 6 van hen
konden terug thuis gaan wonen met ondersteuning van een contextbegeleider aan huis.
3 van hen werden doorverwezen naar perspectiefbiedende pleegzorg en 2 naar een andere
voorziening die beter aansluit bij de noden of
de leeftijd van de kinderen.
Op basis van berekeningen van de afgelopen
4 jaar worden gezinnen die aan huis begeleid
worden (waarvan de kinderen nog thuis wonen), gemiddeld 2 jaar lang door ons begeleid.
De meeste van hen kunnen na deze begeleiding terug zelfstandig verder.

bouwd. Van 15 begeleidingen eind 2015 gingen
we naar 45 begeleidingen in 2016. We merken
dat na de kortdurende begeleiding van 4 maanden bij 1 op 3 begeleidingen de verontrusting
afgenomen was. Bij 2 op de 3 echter was de
verontrusting of maatschappelijke noodzaak
niet voldoende gaan liggen en was verdere
opvolging of doorverwijzing aangewezen.
Zoals ook gevraagd door Jongerenwelzijn als
aandachtpunt binnen het thema ‹kwaliteit›,
willen we het komende jaar een analyse maken
van wat de veranderingen zijn van het rechtstreeks toegankelijk maken van de diensten
thuisbegeleiding en wat de dynamiek daarvan
is met de modules van de kortdurende, krachtgerichte interventies. Nemen de wachttijden
toe of niet? Zijn gezinnen beter en sneller geholpen? Hoe ervaren ze dit zelf?

De werking van Columbus, de kortdurende,
krachtgerichte interventies, werd in 2016 in
samenwerking met De Wissel volledig uitge17

Projecten

Eligo Plus

Steunfiguren

Eligo Plus is een samenwerking tussen Minor-Ndako en de hogeschool
Odisee in Brussel. Binnen dit project kunnen jonge vluchtelingen beroep
doen op een vrijetijdsbuddy of een hulpverleningsbuddy. Het project
werd opgestart in september 2016. In totaal werden er 8 hulpverleningsbuddy’s opgestart. Deze buddy’s staan elk in voor de begeleiding
van een minderjarige vluchteling gedurende één academiejaar. Deze
begeleiding situeert zich op meerdere vlakken: huisvesting, budget, administratie, netwerk, vrije tijd, psychosociaal, etc. Daarnaast werden er,
vanuit de vaststelling dat het voor jongeren moeilijk is de weg te vinden
naar vrijetijdsbesteding, 16 vrijetijdsbuddy’s ingeschakeld om de weg
tot een vrijetijdsnetwerk te vergemakkelijken.

In 2016 zijn er 36 steunrelaties opgestart, dat zijn er twee keer zoveel als twee jaar geleden. We
zijn erin geslaagd om voor elke jongere die een steunrelatie wou aangaan, ook effectief een relatie op te starten. Verder merken we ook op dat er in 2016 minder steunrelaties werden stopgezet
dan de voorbije jaren. We slagen er dus in meer langdurige relaties uit te bouwen.

Manorea
Manorea is een samenwerking met Mentor-Escale, een franstalige organisatie die gelijkaardige projecten opzet voor NBVM. Manorea is bedoeld
als helpdesk voor professionals die vragen hebben over de begeleiding
van NBMV. Dit kan gaan over juridische en administratieve vragen, maar
ook inhoudelijk en pedagogische vraagstukken kunnen aan de helpdesk
worden voorgelegd.
Manorea ging van start in september 2016 en kreeg in die korte tijd al
heel wat vragen over thema’s zoals illegaliteit, procedures, gezinshereniging, studietoelagen, schoolreizen,.... De gestelde vragen komen vanuit
Fedasil, jeugdzorg, onderwijs, maar ook van voogden, het Agentschap
Integratie en Inburgering, NGO’s, enz.
Vanuit deze vragen hebben we enkele inhoudelijke vormingen op poten
gezet over bijvoorbeeld het traject van een NBMV in België en het hulpverleningslandschap vanuit de ogen van een NBMV.
Het antwoord op de meest voorkomende vragen is te vinden op onze
website onder ‹Frequently Asked Questions (FAQ)›
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Aantal steunrelaties

2014

2015

2016

Opgestart

18

29

36

Stopgezet

10

12

5

Door de contacten met een steungezin vermindert het sociale isolement waarin vele NBMV zitten. Het vaak beperkte sociale netwerk van de jongere wordt uitgebreid en de jongere komt op
informele wijze in aanraking met het Nederlands. We zien ook dat verschillende jongeren sterk
gehecht raken aan een steunfiguur of -gezin en omgekeerd en dat dankzij de steunrelatie hun
netwerk en het vertrouwen in anderen en zichzelf groeit. Het project steunfiguren is belangrijk
in de ondersteuning van de integratie van de jongere. Steunfiguren zal in 2017 als vast deel van
onze werking verder bestaan.
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Sport

De Serre

Ook de loopclub van Minor-Ndako Sport liep
verder in 2016. De jongeren namen deel aan
8 loopwedstrijden waaronder de 20km door
Brussel en de Warmathon van Music For Life.
Twee van de jongeren liepen voor het eerst een
marathon en dat in een zeer scherpe tijd (rond
de drie uur en dertig minuten).
Het loopcollectief ‹Brunx› werd opgericht. Dat
is een collectief van vijf Brusselse organisaties
die samen trainen om op 28 mei de 20km door
Brussel te lopen. Naast Minor-Ndako zijn dat
Atlemo, Les Gazelles de Bruxelles, Buurtwinkel
Anneessens en DoucheFLUX. BrunX ijvert voor
gelijke toegang tot sport voor haar doelpubliek
in Brussel. De financiële, sociale of medische
situatie van de deelnemers mag geen drempel
zijn om deel te nemen aan loopwedstrijden. Ze
trainen maandelijks op zaterdag. Ze namen met
zo›n 300 deelnemers deel aan de 20 km door
Brussel, in 2017 willen ze dat nog beter doen!
De zaalvoetbalploeg werkte zijn eerste seizoen
af in de Brusselse Nederlandstalige zaalvoetbalcompetitie. Ze eindigden op een mooie 7de
plaats. Eén leefgroep startte ook een eigen
ploeg, daarmee doen ze mee aan de BXLR-cup,
dat is de Brusselse tak van de Homeless Cup. Er
zijn plannen voor een voetbaltoernooi in 2017!

De Serre ontstond twee jaar geleden als project
rond alternatieve dagbesteding en als aanbod
voor interne time-outs voor jongeren. Op het
groene domein De Serre in Herent werd in 2016
heel wat verwezenlijkt: meubels, een stal, composttoiletten en nog veel meer werd door de
jongeren eigenhandig in elkaar geknutseld. Er
werden 5 themadagen georganiseerd. Ook in
2017 blijven we dit project samen met de jongeren verder ontwikkelen.
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Het Brusselse loopcollectief
Brunx werd opgericht. Met
zo’n 300 deelnemers liepen ze
de 20km door Brussel.
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Vooruitblik

2016 was een jaar vol verandering. In 2017 staan ons terug nieuwe
uitdagingen te wachten, zoals de bijkomende 54 plaatsen begeleid
zelfstandig wonen. Toch willen we ook vooral aandacht geven aan het
verankeren van onze ervaring en het verstevigen van wat op poten staat.
We beseffen dat er na de eerste opvang van zoveel nieuwe jonge vluchtelingen er nu moet worden ingezet op ondersteuning van hun integratie in onze samenleving. De realiteit toont ons dat vele van hen nog
lang bij ons zullen verblijven. Minor-Ndako zal daarom meer inzetten op
nazorg , netwerkondersteuning en netwerkontwikkeling door samenwerking met andere organisaties zoals scholen, vrijetijdsvoorzieningen
en lokale initiatieven. Daarnaast willen we de ervaringsdeskundigheid
die veel van onze jongeren en ouders in zich dragen uitbouwen tot een
degelijke ondersteuning voor onze werking. Zij kunnen met hun kennis
en ervaring belangrijke steun- en brugfiguren zijn voor een volgende
generatie.

Info

Minor-Ndako
Vogelenzangstraat 76
1070 Anderlecht
02 503 56 29
www.minor-ndako.be
facebook.com/minor-ndako
Giften fiscaal aftrekbaar vanaf 40€
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel
IBAN BE 10 0000 0000 0404
mededeling +++ 128/2319/00049 +++
Giften zonder fiscaal attest
IBAN BE13 0682 4514 9339

Eindelijk Nieuwjaar, een nieuwe start en
weer kans om een nieuw zaadje te planten. Ik
hoop dat er iets moois zal komen, misschien
een boom of fris gras. Een nieuwe bries zodat
ik iets nieuws inadem en uitadem, om een
nieuw leven voor te bereiden.

partners

colofon
V.U.
Herwig Teugels
Vogelenzangstraat 76
1070 Anderlecht
eindredactie
Miek Stevens
foto’s
Sien Verstraeten
grafisch ontwerp
www.fennazamouri.be

— nieuwjaarswens van A., 8j. —
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