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voorwoord

Het afgelopen jaar is de situatie in het Maximiliaan-
park aan mij blijven kleven. Ik ben er verschillende 
keren geweest om de situatie te kunnen inschatten 
en te zoeken hoe we daar als sociale sector best mee 
kunnen omgaan. Het was bemoedigend te zien hoe 
heel diverse mensen bekommerd zijn om het lot 
van wie daar neerstrijkt. 

Daartegenover staat het poli-
tieke discours. Het lijkt wel alsof 
het verdrag van de rechten van de 
mens en de kinderrechten voor 
onze beleidsmakers een vodje pa-
pier geworden zijn. Kwaad word 
ik daarvan, ongelooflijk kwaad. 
Maar onze beleidsmakers komen 
er mee weg, en worden zelfs door 
velen gesteund. Begrijpe wie kan. 
Ik wens alvast dat u, lezer, de 
mensenrechten en de kinderrech-
ten wel au-serieux neemt, er geen 
afbreuk aan doet, ook al krijgt u 
tegenwind en maakt u er zich niet populair mee. 
Laat uw overtuiging niet plooien voor populisme, 
meeloperij of winstbejag. 

In 2018 staat er heel wat te gebeuren. Minister 
Vandeurzen deed eind 2017 een oproep voor vier 
werven. Er kan alleen via samenwerkingsmodellen 
op ingeschreven worden. In de verschillende pro-
vincies waar we actief zijn, willen we deel uitma-
ken van die nieuwe samenwerkingsverbanden.

Koen De Mesmaeker neemt de fakkel over van 
David Lowyck als directeur van 
Minor-Ndako. Een grote veran-
dering in de geschiedenis van de 
organisatie. We gunnen ons een 
jaar van consolidatie en verdie-
ping. De organisatie worstelt nog 
met de groei van de voorbije ja-
ren. Het is nodig even op adem 
te komen en alles zijn juiste plek  
te geven. 

Herbronnen geeft energie om 
er nadien weer volop tegenaan te 
gaan. 

Herwig Teugels 
Voorzitter

“Het lijkt wel alsof het 
verdrag van de rech-
ten van de mens en de 
kinderrechten voor onze 
beleidsmakers een vodje 
papier geworden zijn.”
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Minor-Ndako biedt aangepaste zorg en begelei-
ding 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 maat-
schappelijke 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 Ge-
meenschap in het kader van de Integrale Jeugd-
hulp. We hebben een algemene werking voor kin-
deren 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.

Op 31 december waren we met 130 werkne-
mers, dat is een stijging van 38% t.o.v. 2015. 
34% van de ongeveer 7.322.000 euro zijn op dit 
moment tijdelijke middelen. Dit zijn allemaal 
projectmatige uitbreidingen waarvan de verder-
zetting voorlopig nog onduidelijk is. We hopen 
en vermoeden dat een aantal projecten definitief 
zullen worden verdergezet. Slechts 0.6% van onze 
inkomsten bestaat uit giften. 

over ons

Met de giften die we kregen konden we dit jaar 
kampen en activiteiten organiseren, waaronder het 
project Steunfiguren.

We bedanken graag iedereen die ons gesteund 
heeft het afgelopen jaar: De Vlaamse Overheid, 
Agentschap Jongerenwelzijn, Fedasil, Europa, het 
Bisdom Gent, de Broeders Scheppers, de Koning 
Boudewijnstichting, SAP, EPIM, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, Carlson Residor Hotel 
Group, AG Foundation, Lieve Blancquaert en Nick 
Balthazar, Think Talent, Football + Foundation, 
BrunX, Les Gazelles de Bruxelles, Atlemo, Buurt-
winkel Anneessens, DoucheFLUX, United Spirits 
bvba, alle scholen en verenigingen die een actie 
deden, alle vrijwilligers en sympathisanten, alle 
steunfiguren, alle pleeggezinnen en alle individu-
ele schenkers.
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algemeen
We beschikken over 189 plaatsen 
(zogenaamde modules). Het 
gaat om 73 residentiële plaatsen: 
20 voor kinderen jonger dan 12j, 
15 op verwijzing van Fedasil, 
19 voor 12 -18 jarigen, 12 voor 
16-18jarigen en 7 modules ka-
mertraining. Daarnaast beschik-
ken we over 88 modules cbaw 
of autonoom wonen, 16 posi-
tieve heroriëntering, 10 thuis-
begeleiding en 2 gewaarborgde 
crisisplaatsen.

In 2017 hebben we in totaal 
314 kinderen, jongeren en hun 
gezinnen begeleid binnen deze 

189 plaatsen op 10 verschillende 
locaties in Brussel, Vlaams-
Brabant en Oost-Vlaanderen. 
Dit zijn unieke aantallen. Eén 
jongere kan tijdens zijn tra-
ject begeleid worden binnen 
verschillende diensten. 218 van 
de hen waren NBMV en kregen 
specifieke begeleiding binnen de 
categoriale jeugdzorg. 96 kin-
deren en hun gezinnen werden 
begeleid binnen de reguliere 
jeugdzorg.

De residentiële afdelingen 
waren voor 93% volzet. De alge-

mene bezetting bedroeg 89,7%. 
Dit cijfer houdt geen rekening 
met de opstartfase van 54 extra 
plaatsen CBAW waarin niet al 
deze plaatsen ingevuld geraak-
ten. Ook zijn er 5 bufferplaatsen 
beschikbaar voor rechtstreekse 
instroom vanuit Fedasil die niet 
steeds volledig volzet waren. 
Meer gedetailleerde cijfers zul-
len gepubliceerd worden in het 
kwaliteitsverslag van 2017 dat 
verschijnt op 1 juni 2018.

module afdeling/project plaatsen begeleidingen bezettingsgraad 

Contextbegeleiding 
breedsporig

Jacana 10 15

Junior 10 18

Junior plus 5 9

TOTAAL 25 42 85,10%

Contextbegeleiding  
autonoom wonen

Eligo erkenning 18

Eligo project 16

Studio 54 project 54

TOTAAL 88 130 (schakelingen) 84,70%

Positieve heroriëntering Columbus 16 42 85,10%

Verblijf Gewaarborgde crisisplaatsen 2 37*

Junior 10 18

Junior plus 5 9

Benjamin 10 13

Koala 10 18

Primo 10 14

Secondo 6 11

Minor 9 14

Major 6 10

Kamertraining 7 12

TOTAAL 75 156 (schakelingen) 93,70%

totaal alle beschikbare modules 189 314 (unieke aantallen) 89,70%

* Verdeling crisisopnames: Benjamin 15, Koala 9, Minor 9, Primo 5, Major 1, Secondo 1
(eigen registraties en bewerkingen uit BINC)
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bezettingsgraad: 01/01/2017 - 31/12/2017

Naam Bezettingsgraad

Contextbegeleiding breedsporig 85,10%

Contextbegeleiding in functie  
van autonoom wonen

84,70%

Contextbegeleiding in functie  
van positieve heroriëntering

85,10%

Contextbegeleiding laagintensief 94,50%

Verblijf 93,70%

gewogen gemiddelde 89,70%

We hebben kinderen, jongeren en gezinnen 
begeleid uit 28 verschillende landen.

land aantal

Afghanistan 127

België 75

Syrië 18

Eritrea 12

Guinée (Conakry) 8

Congo 8

Palestina 6

Somalië 6

Marokko 5

Albanië 4

Irak 3

Servië 3

Angola 2

Ghana 2

Italië 2

Nigeria 2

Polen 2

Egypte 1

Hongarije 1

Kameroen 1

Kosovo 1

Kroatië 1

Pakistan 1

Saudi-Arabië 1

Sierra-Leone 1

Sri Lanka 1

Suriname 1

Zambia 1

Roemenië 1

onbekend 17

“It changed my life in a 
very good way because 
now I have someone I 
can meet outside off the 
center. She is also from  
Palestine which is nice. 
She is like a big sister 
for me. Now I have 
family in Belgium.” 

— A.A., 14j,  
uit palestina
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jeugdzorg voor nbmv

Categoriale jeugdzorg voor niet-begeleide min-
derjarigen bieden wij aan in verschillende begelei-
dingsvormen. We beschikken over 15 rechtstreeks 
toegankelijke plaatsen op verwijzing van Fedasil 
voor kinderen van 8 tot 14 jaar. 5 van deze plaatsen 
zijn buffer voor de rechtstreekse pleegplaatsingen. 
Daarnaast bieden we nog 10 plaatsen aan voor 8 
tot 12 jarigen; 10 plaatsen voor 12 tot 18 jarigen, 
2 keer 6 plaatsen voor 16 tot 18 jarigen, 7 studio’s 
voor Kamertraining (vanaf 16 jaar) en 88 plaatsen 
zelfstandig wonen waarvan, voorlopig, 17 in de 
vorm van kleine wooneenheden.

Hieronder lichten we de meest opvallende 
zaken en aandachtspunten van het afgelopen jaar 
toe. Naast de vaststellingen van het aanmeld-
punt waren de leefgroep Junior (op rechtstreekse 
verwijzing van Fedasil), het project pleegzorg, met 
sinds 2017 ook rechtstreekse pleegplaatsingen, en 
het rechtstreeks toegankelijk openstellen van 54 
nieuwe plaatsen autonoom wonen, waaronder een 
aantal in de vorm van kleine wooneenheden, de 
grootste bijzonderheden. 

aanmeldpunt
Bij het aanmeldpunt kunnen voogden of hulpver-
leners een jongere aanmelden voor een niet-recht-
streeks toegankelijke plaats binnen de jeugdzorg. 
Er is een aanmeldpunt in Limburg, Antwerpen 
en één in Aalst voor de regio’s Oost-vlaanderen, 
West-vlaanderen, Bussel en Vlaams-Brabant. 

Minor-Ndako bemant dit laatste aanmeldpunt.
Met 78 aanmeldingen in 2017 zijn er dit een 

pak minder dan het jaar daarvoor. Dit komt door-
dat er minder personeel was om het aanmeldpunt 
te bemannen, maar ook doordat er 100 recht-
streeks toegankelijke plaatsen CBAW bijkwamen 
over heel Vlaanderen. Daarnaast werden ook regel-
matig aanmeldingen doorgestuurd naar CAW, JAC 
of CLB. Bovendien werd het in de loop van 2017 
mogelijk om pleegplaatsingen te realiseren zonder 
dat dit via het aanmeldpunt moest gaan, maar op 
rechtstreekse vraag van Fedasil aan Minor-Ndako 
en Pleegzorg Vlaanderen. 

Het grootste deel van de jongeren die hulp 
vroegen was ouder dan 16 jaar. Zij hadden vooral 
een vraag naar CBAW of Kamertraining. Het 
doorstromen naar de module kamertraining is 
moeilijk omdat de plaatsen beperkt zijn en interne 
doorstroom in een voorziening steeds voorrang 
krijgt. Dit heeft als gevolg dat heel wat jongeren 
doorverwezen worden naar CBAW, hoewel ze daar 
nog niet klaar voor zijn. 

Jongeren die al even zelfstandig wonen, en toch 
nog ondersteuning CBAW willen, sturen we door 
naar het JAC/CAW in hun regio om deze hulp aan 
te vragen.

Als er geen categoriale plaatsen zijn in de regio 
waar de jongere wil wonen, vragen we reguliere 
plaatsen aan. We zien ook dat als jongeren erg 
lang moeten wachten op hulp omwille van de  



– 8 –

lange wachtlijsten, ze vaak noodgedwongen 
starten zonder professionele hulp (met behulp van 
vrienden, leerkrachten of (ex-)voogd).

Bijna alle jongeren worden aangemeld omwille 
van hun psychische kwetsbaarheid (verlies, ver-
driet). Een aantal keer per jaar zijn er jongeren met 
daarbij ook fysieke zorgnoden (gezondheidspro-
blemen, fysieke handicap, schotwonde, littekens 
van tijdens de vlucht, hoofdpijn tgv stokslagen, 
maagzweren tgv stress, …). Een aantal jongeren 
lijkt een mentale beperking te hebben. Het is 
echter niet steeds duidelijk of het hier gaat om een 
cognitieve achterstand, trauma en concentratie-
problematiek, gebrek aan scholing, … Cijfers van 
tests m.b.t. het IQ van jongeren zijn met een kor-
rel zout te nemen, ten gevolge van het gebrek aan 
culturele sensitiviteit van de tests en de taalbar-
rière (validiteit?). Gedragsproblemen lijken vaak 
voor te komen. Al kunnen we niet zomaar stellen 
dat het om echte gedragsstoornis gaat. Het gaat 
meestal eerder om agressie als uiting van frustra-
tie, lang wachten, langdurige slaapproblematiek, 
een reactie op eerder trauma (prikkelbaarheid). Er 
zijn heel vaak langere termijn hulpnoden omwille 
van jongere leeftijd, lage scholing of traumatische 
voorgeschiedenis. Dit wordt ook bevestigd door 
het aanmeldpunt in Limburg. Het is moeilijk in 
te schatten hoe lang een jongere begeleiding zal 
nodig hebben. 

Sommige jongeren kunnen moeilijk praten 
over het verleden of over hun familie (trauma, 
verlies, verdriet, geheugenverlies, …), soms loopt 
hun wettelijk verblijfsstatuut hier op vast, vandaar 
de volgende twee aandachtspunten als argument 
om aan te melden voor een categoriale plaats bin-
nen de jeugdzorg: de geschiedenis en de context 
van waaruit de jongeren komen en de invloed dat 
dit heeft op hun toekomstig traject; de complexi-
teit van hun verblijfsprocedure. 

Aangezien de wachtlijsten bij de categoriale 
voorzieningen nog steeds lang waren het voorbije 
jaar, meldden we jongeren vaak zowel aan bij de 
categoriale als bij de reguliere opvang. Als het 
profiel van de NBM het toelaat, indiceren we ook 
reguliere hulp en creëren we op die manier meer 
mogelijkheden/perspectieven tot instroom. 

De regio waar de jongere verblijft of hulp aan-
vraagt, bepaalt vaak welke hulp we kunnen aanvra-
gen. Zo moeten we vaak reguliere hulp aanvragen, 
omdat er geen categoriale hulp is in die bepaalde 
regio (bvb. leefgroep, kamertraining, CBAW in 
West-Vlaanderen, verblijf en KT in Antwerpen, ...).

Het blijft een uitdaging om in de reguliere 
opvang voorzieningen te vinden die open staan 

voor de opvang van NBMV. De angst voor een 
taal- en cultuurbarrière zorgt in bepaalde geval-
len voor een terughoudendheid in de opname van 
een jongere. Reguliere voorzieningen hebben een 
uitdrukkelijke vraag naar ondersteuning in werken 
met niet-begeleide minderjarigen. In sommige 
gevallen wordt doorverwezen naar onze helpdesk 
Manorea.

Af en toe komen er vragen voor aanmelding toe 
vanuit verontrusting: een 13-jarige leeft op straat, 
een meisje wil in de bossen wonen, een uitgehu-
welijkt meisje wordt mishandeld, een slachtof-
fer mensenhandel is in gevaar, een jongere stelt 
herhaaldelijke ernstige agressie t.a.v. bewoners en 
personeel, een vermoeden van prostitutie, een jon-
gere die eronder door gaat in een groot asielcen-
trum t.g.v. pesterijen omwille van zijn handicap, 
.... Deze dossiers worden bij goedkeuring snel 
overgenomen door het OCJ.

leefgroep junior
In 2017 werden er in Junior, een residentiële 
leefgroep voor jongeren tussen 8 en 14 jaar op 
rechtstreekse verwijzing van Fedasil, 27 jongeren 
begeleid. Bij het einde van 2017 zijn alle jongeren 
(15) die bij de start van deze leefgroep in december 
2015 werden opgenomen, doorverwezen naar een 
pleeggezin of naar meer gepaste hulp doorge-
stroomd. Een aantal onder hen konden met hun 
gezin herenigd worden. We merken dat er in het 
geval van gezinshereniging vaak sprake is van een 
hulpvraag naar gezinsbegeleiding, zowel op pe-
dagogisch, praktisch, administratief en juridisch 
vlak. Op die vragen hebben we momenteel geen 
adequaat antwoord, gezien de wachttijden voor 
thuisbegeleiding die tot een jaar kunnen bedragen. 
Het is nodig om hier op korte termijn een aanbod 
voor te formuleren.

Sinds maart 2017 kunnen de 5 extra buffer-
plaatsen worden ingezet voor rechtstreekse pleeg-
plaatsingen in gezinnen. Sinds de start konden al 
9 jongeren op deze manier worden opgevangen. 

pleegzorg
Het project ‘Geef de wereld een thuis’ waarbij 
NBMV opgevangen worden in een pleeggezin, 
werd met een jaar verlengd. Minor-Ndako onder-
steunde verschillende pleegzorgsituaties in Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
Brussel. 
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We geloven en ervaren dat opvang van jonge 
kinderen in gezinnen beter bijdraagt tot hun per-
soonlijke ontwikkeling en integratie. Residentiële 
categoriale opvang kan, ondanks alle inspannin-
gen, een gezinsklimaat niet vervangen. 

In 2017 heeft Minor-Ndako samen met Pleeg-
zorg Vlaanderen en Mentor-Escale 23 pleegplaat-
singen voor kinderen van Minor-Ndako opgestart. 
Sommige jongeren vonden een pleeggezin binnen 
het eigen netwerk, anderen vonden een plaats in 
een gezin dat zich kandidaat stelde voor de opvang 
van NBMV. 

Daarnaast zetten we in 2017 het project van 
de ‘directe pleegplaatsingen’ in de startblokken. 
NBMV jonger dan 13 jaar worden zo snel mogelijk 
na hun aankomst in België opgevangen in een 
pleeggezin. Minor-Ndako neemt de intensieve be-
geleiding de eerste periode op zich. Aangezien we 
amper informatie hebben over het kind is het geen 
overbodige luxe om bijna dagelijks langs te gaan. 
Er wordt gedurende enkele maanden een plaats 
in de leefgroep beschikbaar gehouden, in geval 
van nood. Voorlopig hebben we daar nog geen 
gebruik van moeten maken. Na deze intensieve 
periode wordt de begeleiding via co-begeleiding 
overgedragen naar de pleegzorgbegeleiding. Sinds 
de start van het project, maart 2017 werden er 
zo 9 kinderen opgenomen in een pleeggezin in 
Vlaanderen. De Krant De Standaard maakte hier 
een mooi verslag van. Als de omstandigheden het 
toelaten, blijft onmiddellijke opvang van alle jonge 
NBMV in gezinnen voor ons het streefdoel. Minor-
Ndako en Pleegzorg Vlaanderen zijn nog steeds 
op zoek naar gezinnen. Er staan nog een zestigtal 
jongeren op de wachtlijst.

begeleiding
Naast residentiële opvang in leefgroepen bege-
leiden we ook jongeren die zelfstandig wonen 
(CBAW). Vandaag hebben we 88 modules CBAW 
waarbinnen we op dit moment 130 jongeren 
begeleiden. We beschikken over 34 modules die 
niet-rechtstreeks toegankelijk zijn, waarvoor de 
aanmeldingen door het aanmeldpunt gebeuren. 
De overige 54 zijn rechtstreeks toegankelijk, dat 

wil zeggen dat het hoofdzakelijk voogden of LOI’s 
zijn die zelf contact met ons opnemen. Hiervoor 
beheren we zelf de wachtlijst. De bezetting kan via 
de tools van de overheid (BINC) niet per project 
opgesplitst worden.

De opstart van 54 rechtstreeks toegankelijke 
modules (Studio 54) vroeg tijd (bekendmaking 
bij voogden en lokale initiatieven, aanmelden, 
intakes, zoektocht naar een woning, …) waardoor 
we de eerste maanden onder de voorziene capa-
citeit werkten, maar de laatste maanden er sterk 
boven. Daarmee krijgen we de gemiddelde bezet-
ting voor alle modules van CBAW samen op 84,7% 
voor 2017. 

Binnen de tijdelijke uitbreiding van 54 mo-
dules CBAW hebben we kunnen experimenteren 
met een vernieuwende woonvorm: de kleine 
wooneenheden (KWE’s). Dit zijn huizen waar een 
vijftal jongeren samen wonen onder dagelijkse 
begeleiding. Het is een woonvorm in transitie naar 
volledig zelfstandig wonen. Op dit ogenblik zijn er 
in Sint- Niklaas 2 huizen met in totaal plaats voor 
7 jongeren, in Brussel 2 huizen met momenteel 5 
jongeren, maar in opbouw. En in Kortrijk 1 huis 
voor 4 jongeren. Voor verdere analyse en aanbe-
velingen verwijzen we naar het eindrapport van 
Studio 54 dat we naar aanleiding van een testjaar 
van dit project schreven. Het project werd voorlo-
pig met 1 jaar verlengd tot 31 december 2018.

Veel jongeren doen na het stopzetten van de 
begeleiding regelmatig nog beroep op hun be-
geleider. We merken dat het vaak nog moeilijk is 
om zelfstandig verder te gaan en dat ideaal gezien 
de begeleiding langer kan duren. Op dit moment 
duurt het een half jaar tot een jaar voordat een 
begeleiding gestart kan worden na de aanmelding 
en wordt er gemiddeld een jaar begeleid binnen 
CBAW.

De moeilijkste uitdaging is nog steeds om een 
gepaste en betaalbare woning te vinden voordat de 
begeleiding echt kan starten.
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reguliere jeugdzorg

Minor-Ndako heeft 2 leefgroe-
pen om kinderen van 0 tot 12 
jaar op te vangen: Benjamin en 
Koala. De ouders en bredere 
context van deze gezinnen wor-
den begeleid door de thuisbe-
geleidingsdienst Jacana. Jacana 
begeleidt daarbij ook nog eens 
10 kinderen en hun gezinnen 
aan huis. Gezinnen kunnen bij 
Jacana rechtstreeks toegankelijk 
worden aangemeld, maar ook 
vanuit OCJ’s en de sociale dien-
sten van de jeugdrechtbanken.

Columbus kreeg in 2017 een 
uitbreiding van 12 naar 16 mo-
dules. Zij begeleiden gedurende 
4 maanden gezinnen volgens 
de methodiek van positieve her-
oriëntering. Dit is rechtstreeks 
toegankelijk. 

Tenslotte voorziet Minor-
Ndako ook 2 gewaarborgde 
crisisbedden met daaraan 
gekoppeld 2 modules crisis-
begeleiding, deze kunnen ook 
worden ingezet in de andere 
(categoriale) leefgroepen.

opvang
De leefgroepen Benjamin en 
Koala leggen de nadruk op 
huiselijkheid en continuïteit. 
De tien beschikbare plaatsen in 
iedere leefgroep zijn bijna con-
tinu volzet. Het duurt gemiddeld 
een jaar voordat er een plaats 
beschikbaar is. Het verblijf in 
deze leefgroepen is over het al-
gemeen minimaal een jaar, maar 
bij redelijk veel kinderen zal dit 
een aantal jaren duren. In beide 
leefgroepen worden er verschil-
lende kinderen van eenzelfde 
gezin opgevangen.  
We zien dat na dit vaak lange 
verblijf  de situatie in de gezin-

nen sterk verbeterd is en dat 
er naar huis kan worden terug 
gekeerd, al dan niet met onder-
steuning door een dagcentrum. 
Bij een aantal gezinnen zal de 
plaatsing van de kinderen voor 
lange duur zijn. Dan verkiezen 
we dat de kinderen zoveel moge-
lijk samen opgevangen kunnen 
blijven en wordt er gezocht naar 
een gepaste doorverwijzing. Dit 
kan een andere voorziening zijn 
of pleegzorg. Over het algemeen 
zijn het heel uiteenlopende leef-
tijden: van 2 jaar tot 12 jaar, maar 
de leeftijd rond 4 tot 6 jaar is iets 
sterker vertegenwoordigd.

In 2018 zal er hard gewerkt 
worden aan de verbouwingen 
van het pand in Sint-Ulriks-
Kapelle waar de leefgroep Koala 
zich eindelijk definitief zal kun-
nen vestigen.

thuisbegeleiding
Binnen de 10 plaatsen ambu-
lante thuisbegeleiding voor 
gezinnen werden in 2017 15 
gezinnen begeleid. De plaatsen 
zijn continu volzet. Bij afronding 
van een begeleiding kunnen de 
gezinnen weer zelfstandig ver-
der, met ondersteuning van een 
dagcentrum, CAW of OCMW.

Voor gezinnen op de wacht-
lijst duurt het anderhalf tot twee 
jaar voordat de hulp kan worden 
opgestart. Dat is veel te lang 
waardoor de situaties bij de op-
start van de hulp vaak al ernstig 
geëscaleerd zijn. Gezien de ernst 
van de situatie zal de begeleiding 
dan ook lang duren, waardoor 
de volgende op zijn beurt ook 
weer langer moet wachten. En 
zo is dit een vicieuze cirkel. 

We merken en vermoeden 

ook dat gezinnen in ernstig pre-
caire situaties nog steeds vaak 
buiten beeld blijven. Gezinnen 
met weinig netwerk en weinig 
contact met de buitenwereld 
blijven ook lang buiten beeld 
van de hulpverlening. Het is pas 
vanuit ernstige incidenten dat 
deze gezinnen worden aange-
meld, vaak eerst voor crisisop-
name, hoewel er nood is aan 
langdurige residentiële opvang 
van deze kinderen. Zo zagen 
we in 2017 2 keer 2 siblings die 
gedurende maanden van de ene 
naar de andere voorziening wer-
den verhuisd omdat er nergens 
plaats was voor een langdurige 
opname. We waren verbijsterd 
dat dit ondanks alle inspannin-
gen kon gebeuren.

In 2017 werden er 12 kinde-
ren tussen 0 en 9 jaar opgevan-
gen in een crisisplaats. We zien 
dat er nog steeds breuken zijn in 
de hulpverlenining wanneer er 
nood is aan langdurige residen-
tiële hulp.

2018 zal voor de rechtstreeks 
toegankelijke thuisbegeleidin-
gen veel nieuws brengen. De op-
roep ‘één gezin = één plan’ heeft 
de intentie tegemoet te komen 
aan de breuken die vastgesteld 
werden in de laagdrempelige 
zorg en hulp voor jonge kinde-
ren. Dit klinkt veelbelovend en 
ook Minor-Ndako zal hierin een 
rol in opnemen.

positieve heroriëntering
In 2017 werden binnen Colum-
bus 42 gezinnen begeleid, waar-
van 9 trajecten uit 2017 die nog 
moesten worden afgerond. Dit 
omdat een begeleiding bij Co-
lumbus 3 tot 4 maanden duurt. 
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De totale bezettingsgraad voor 
de modules positieve heroriënte-
ring bedroeg in 2017 85,1%. De 
aanmeldingen kwamen vanuit:

In 13 gevallen is de zorg na de 
begeleiding verdwenen! In 3 ge-
zinnen ging het om maatschap-
pelijke noodzaak, in 10 gezinnen 
om verontrusting. In de meeste 
gevallen blijft de aanmelder het 
gezin wel nog even opvolgen, 
meestal als ondersteuning van 
het gezin, om zeker te zijn dat de 
zorgen ook effectief weg blijven. 
Drie keer heeft ook de aanmel-
der beslist om het gezin niet lan-
ger op te volgen. Twee keer heeft 
het gezin toch nog een vorm 
van vervolghulp gevraagd, dit 
voor een specifieke en gerichte 
hulpvraag.

In 12 gezinnen is de zorg 
niet weg (1x maatschappelijke 
noodzaak, 11x verontrusting). In 

dienst aantal

CAW 5

CLB 20

OCJ 6

VK 2

drie gezinnen werd vervolghulp 
gezocht, in 9 gezinnen gaat de 
aanmelder zelf verder met het 
gezin. 8 trajecten worden nog 
afgerond in de loop van maart en 
april 2018.

Naast de gezinnen die we 
kortdurend en krachtgericht 
begeleiden is er binnen Colum-
bus ook ruimte voor coaching. 
Aanmelders kunnen telefonisch, 
of soms op afspraak, bij Co-
lumbus terecht voor coaching / 
consult. We bekijken dan samen 
met de aanmelder de zorg waar 
hij of zij mee zit ten aanzien van 
ene gezin. We stellen vragen 
vanuit onze PH-bril. Na deze 
coaching kan de aanmelder 
ofwel zelf verder aan de slag met 
het gezin, ofwel kan het zijn dat 
er een traject Positieve Herori-
entering wordt opgestart. In 
totaal kwamen er 66 vragen voor 
coaching. Daarvan hebben 33 
vragen geleid tot de start van een 
traject Positieve Heroriëntering. 
Dit zijn de cijfers waarvan hier-
boven sprake. In 14 gevallen kon 
de aanmelder zelf verder aan de 
slag met het gezin. 6 keer ging 

de aanmelder gerichter op zoek 
naar hulp buiten de jeugdzorg. 
13 keer werd een aanvraag inge-
diend voor andere hulp binnen 
de jeugdzorg. In 50% van de ge-
vallen wordt er gestart met een 
traject bij Columbus en in 21% 
van de gevallen kan de aanmel-
der zelf verder met het gezin.

Tijdens de zomermaanden 
is de vraag vanuit aanmelders 
helemaal stil gevallen. Blijkbaar 
gaat iedereen op vakantie en de 
problemen ook… Tot half okto-
ber heeft het geduurd vooraleer 
er opnieuw aanmeldingen kwa-
men. Dit heeft ermee te maken 
dat september een erg drukke 
maand is voor de CLB’s. De pri-
oriteit gaar dan uit naar het goed 
opstarten van het schooljaar. We 
werken samen aan een actieplan 
om voor volgend jaar ter vermij-
den dat in de grote vakantie alles 
weer stil valt.

De samenwerking met De  
Wissel blijft een sterke meer 
waarde voor het Columbus-team. 
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crisisopnames

Minor-Ndako beschikt over 2 
gewaarborgde crisisopvangplaat-
sen. Deze kunnen, afhankelijk 
van de vraag en in overleg met het 
crisismeldpunt ingezet worden 
zowel binnen de reguliere als 
binnen de categoriale opvang. 

In 2017 realiseerden we 37 
crisisopnames waarvan 35 op 
verwijzing van crisismeldpun-
ten, 2 op rechtstreekse vraag 
van het Brussels parket. Bij deze 
crisisopnames zagen we 2 keer 
2 kinderen van eenzelfde gezin  
die tweemaal opgenomen wer-
den via crisis met een tijdspanne 
van enkele maanden tussen. 
Deze werden één keer geteld in 
de cijfers hieronder.

Het is verbijsterend om vast 
te stellen dat 
ondanks alle 
inspanningen 
rond continuï-
teit van de 
hulpverlening 
binnen de 
sector het kon 
gebeuren dat 

het tot twee keer toe gebeurde 
dat twee kinderen uit eenzelfde 

leeftijd meisjes jongens

0-5j: 4 4

6-9j: 2 2

10-12j: 6 4

13-15j: 8 0

16-18j: 2 2

totaal 21 12

gezin werden heraangemeld 
voor crisisopvang. Dit ging over 
jonge kinderen in een situatie 
van ernstige verontrusting waar 
langdurig geen oplossing voor 
gevonden werd. 

We zagen 8 gevallen van 
smokkel via de luchthaven, 
voornamelijk vanuit centraal 
Afrika. Daarnaast ook 9 meis-
jes van 13 à 15 jaar zonder een 
actieve hulpvraag, maar wel in 
een precaire situatie binnen een 
netwerk waar economische of 
seksuele uitbuiting wordt ver-
moed, zij werden bijna allemaal 
via lokale politie aangemeld bij 
een crisismeldpunt. Er werden 
ook 2 jongens aangemeld van 12 
jaar waarbij we economische uit-
buiting vermoedden. De overige 
aanmeldingen (14) betroffen 
problematische opvoedingssitu-
aties in de thuisomgeving.

De vraag aan het parket en de 
referentiemagistraat mensen-
handel is gesteld voor meer ge-
specialiseerde opvang van jonge 
slachtoffers mensenhandel/
tienerpooiers voor niet-belgen of 
niet-EU, evenals de  vraag naar 

betere samenwerking en duide-
lijkere afspraken tussen lokale 
politie, crisismeldpunten, DVZ, 
dienst voogdij rond gepaste 
opvang, opvolging en doorver-
wijzing. Echter, dit kan enkel als 
netwerken beter in beeld worden 
gebracht en worden ontmanteld. 

Verder zou een eenvormige 
en volledige registratie van ge-
kende gevallen helpen om dit 
fenomeen (ook Europees) beter 
in beeld te krijgen.

We zien dat aanmeldingen via 
CMP hoofdzakelijk met capaci-
teitsproblemen binnen jeugdzorg 
te maken hebben. Crisisopvang 
wordt zo een versnelde weg naar 
de jeugdzorg. Bijna alle crisis-
opnames waren dossiers waarbij 
geen snelle terugkeer naar de 
context mogelijk was en crisisin-
terventie op korte termijn niet de 
gewenste effecten zou kennen en 
waarbij er dus steeds langdurige 
opvang nodig was. Enerzijds 
ging dit om geëscaleerde POS-
situaties, anderzijds om NBMV’s 
(zie boven: smokkel via lucht-
haven en aanmeldingen bij CMP 
door lokale politie).
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projecten
Manorea – helpdesk

Manorea is een tweetalige helpdesk die hulpverle-
ners wil ondersteunen m.b.t. de begeleiding van 
NBMV.  Deze ondersteuning gebeurt in samenwer-
king met Mentor-Escale, een Franstalige orga-
nisatie die net als Minor-Ndako een jarenlange 
ervaring heeft in het werken met NBMV. 

Manorea bestaat uit drie luiken: Een eerste luik 
is de helpdesk die zowel telefonisch als via mail 
te bereiken is. De teller staat intussen op 1000 
vragen. Vragen die binnenkomen zijn zeer uiteen-
lopend van aard en gaan van juridisch en adminis-
tratief tot inhoudelijk en pedagogisch. De meeste 
vragen zijn afkomstig vanuit Jeugdzorg, maar ook 
Fedasil, het Agentschap Integratie en Inburgering, 
NGO’s, Onderwijs en voogden doen beroep op de 
helpdesk.  De afgelopen tijd kwamen er opvallend 
veel vragen over gezinshereniging. Daar waar het 
aanvankelijk voornamelijk over de visumaanvraag 
ging, luidt de vraag nu: ‘Wat te doen eens het ge-
zin in België is?’. Ook het thema onwettig verblijf 
treedt meer en meer op de voorgrond. 

Een tweede luik is het vormingsaanbod. 
Afgaande op de vragen die binnenkwamen via de 
helpdesk hebben we enkele vormingen uitgewerkt. 
Ook vorming op maat behoort tot de mogelijk-
heden. In 2017 werden 31 externe vormingen 
gegeven.  In 2018 wil Manorea, in samenwerking 
met andere projecten binnen Minor-Ndako, meer 

inzetten op het betrekken van (ex)- jongeren bij 
het ontwikkelen van dit vormingsaanbod. Hun be-
leving, ervaring en expertise zijn van groot belang 
om mee tot de kern van de zaak te komen. 

Een laatste luik bestaat erin om een FAQ bij 
te houden. De veel gestelde vragen kan je te-
rugvinden op de website van Minor-Ndako en 
Mentor-Escale. 

Sport
In 2017 is de zaalvoetbalploeg geëindigd op de 6e 
plaats in de Brusselse zaalvoetbalcompetitie. Naast 
de wekelijkse trainingen werd dit jaar ook de eer-
ste editie van de Minor-Ndako Cup georganiseerd: 
een outdoor zaalvoetbaltornooi op kunstgras voor 
12 ploegen. Een succes! In 2018 starten we met een 
tweede ploeg in de Brusselse competitie en staat 
ook een tweede editie van de Minor-Ndako Cup 
gepland voor 16 deelnemende ploegen.

Voor de loopgroep engageerden 3 vrijwilligers 
zich om de wekelijkse trainingen op dinsdag mee 
te begeleiden. In totaal namen we in 2017 deel aan 
9 Brusselse loopwedstrijden (10km van Brussel, 
20km van Brussel, Canal Run, Color Run, Ekiden, 
Foulees Joyeuses, Foyer jogging, Brussels (Half ) 
Marathon, Warmathon). In 2018 hopen we dit te 
kunnen volhouden en zullen we de trainingen ook 
openstellen voor externe lopers.

In 2017 startten we in september en oktober 
met een eigen criketteam met wekelijkse trainin-
gen op maandag. Daarvoor werden twee Afghaan-
se trainers geëngageerd. Deze start was een groot 
succes, in 2018 spelen we een heel seizoen.

T., 12 jaar, 
tekent zijn 
beleving van de 
kinderyoga.
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Kinderyoga

In 2017 zijn we in onze 2 leefgroepen met jonge 
kinderen van start gegaan met kinderyoga, hier-
voor werken we samen met Kreakatau vzw.

Veel van de kinderen die bij ons verblijven voe-
len zich ‘anders’, hebben moeite om tot zichzelf 
en tot rust te komen, maken zich zorgen om de 
toekomst.  Met kinderyoga leren we hen oefenin-
gen aan om zelf rustiger om te gaan met spanning. 
Kinderyoga is net zoals gewone yoga een bewe-
gingsvorm, met oefeningen, ademhaling, con-
centratie en ontspanning.  Maar dan op een heel 
speelse manier: er wordt gezongen en gespeeld, er 
worden verhalen verteld, ontspanningsoefeningen 
gedaan.  Er wordt een rustige omgeving gecreëerd 
met vaste rituelen, zodat er ruimte komt om te 
leren en te ontspannen.  De kinderen worden heel 
hard betrokken bij het uitbouwen van de lessen.

steunfiguren
In 2017 werden er 39 steunrelaties opgestart waar-
van 31 met succes  We merken ook dat opgestarte 
steunrelaties aanhouden ook al stopt de bege-
leiding bij Minor-Ndako. Soms groeit de steun-
figuurrelatie spontaan uit tot weekendopvang, 
vakantie-opvang of zelfs voltijdse opvang (pleeg-
zorg). We durven dus echt te spreken van een 
geslaagd project waarbij de jongere een duurzame 
relatie opbouwt.

Door de contacten met een steungezin ver-
mindert 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 Neder-
lands. We zien ook dat verschillende jongeren 
sterk gehecht raken aan een steunfiguur of -gezin 
en omgekeerd. 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. 

Wij gaan de uitdaging aan om in 2018 voor ie-
dereen die een steunfiguur wenst er een te vinden, 
over alle deelwerkingen heen.

buddy-project met odisee
Eligo Plus is een samenwerking tussen Minor-
Ndako en de hogeschool Odisee in Brussel. Bin-
nen dit project kunnen jonge vluchtelingen beroep 
doen op een vrijetijds/huiswerkbuddy of een 
hulpverleningsbuddy. In totaal werden er in 2017  
6 hulpverleningsbuddy’s opgestart. Deze buddy’s 
staan elk in voor de begeleiding van een minderja-
rige vluchteling gedurende één academiejaar. Deze 
begeleiding situeert zich op meerdere vlakken: 

huisvesting, budget, administratie, netwerk, vrije 
tijd, psychosociaal,... Daarnaast werd er, vanuit de 
vaststelling dat het voor jongeren soms moeilijk 
is de weg te vinden naar vrije tijd of op school een 
oproep gedaan naar alle studenten van Odisee om 
als  vrijetijds- of huiswerkbuddy een jongere van 
Minor-Ndako te ondersteunen.

minor link
In het najaar van 2017 gingen we van start met het 
uitbouwen van een werking met jongeren die van-
uit hun ervaring in het verleden bij Minor-Ndako 
ondersteuning kunnen bieden aan jongeren die 
nieuw toekomen. We willen hun ervaringsdes-
kundigheid inzetten in vormingen en bemidde-
ling. Daarnaast zullen we ontmoetingsmomenten 
organiseren zodat ze hun netwerk verbreden en 
op een informele manier van elkaars ervaringen 
kunnen leren.

Alle ervaringen en ontwikkelde methodieken 
zullen beschikbaar gesteld worden op een website. 
Dit project loopt tot september 2018. 

Dit project wordt gefinancierd binnen de 
projectoproep ‘Young in Brussels’ van Vlaams 
Minister van Brussel Sven Gatz.

ndako link
Vier keer per jaar brengen we (semi-)professionele 
hulpverleners en ervaringsdeskundigen samen 
met als bedoeling via casusbesprekingen nieuwe 
oplossingen en ideeën te vinden rond pedagogi-
sche thema’s en dilemma’s waarop we in onze 
werking steeds opnieuw botsen zoals spijbelen, 
omgaan met seksualiteit, depressie, …. Deze groep 
zal ook mee het project Minor LINK ondersteunen 
waar nodig en doen dit geheel vrijwillig. 

“Het project heeft me verrijkt als 
mens: het gevoel iets te kunnen be-
tekenen voor iemand die je in eerste 
instantie niet kent, en dan merken 
dat dat toch goed gaat.”

—een steunf iguur
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