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Welkom bij de 
allereerste 
steunfiguren 
nieuwsbrief!

"Helping one person might
not change the world,  
but it could change the
world for one person."



DE EERSTE NIEUWSBRIEF VAN HET STEUNFIGURENPROJECT IS EEN FEIT! 

DEZE HALFJAARLIJKSE BRIEF ZAL JOU OP DE HOOGTE BRENGEN VAN DE 

LEUKSTE WEETJES, FOTO'S EN EVENTUELE EVENEMENTEN OM SAMEN MET 

DE JONGERE TE ONDERNEMEN.  

Welkom!

EEN WIST JE 

DATJE 

Het pleegzorg- en
steunfiguren team heeft een
nieuwe naam!
Vanaf heden gaan ze door
het leven als Minor-Ndako-
Family!

SAVE THE DATE! 

15 mei Begin van de Ramadan  

15 juni Suikerfeest  

24 juni MINOR-NDAKO cup 2018
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"Hallo, wij zijn Nour en Hajar.

We zijn 14 en 15 jaar oud en

komen uit Palestina. We hebben

onze steunfiguur leren kennen

tijdens een Palestijnse

danssessie. Sinds dat we

Amalia hebben leren kennen, 

hebben we eindelijk iemand

waarmee we kunnen afspreken

buiten de leefgroep om leuke

activiteiten te doen. Amalia komt

ons soms ook bezoeken in de

leefgroep." 

Subtitel toevoegen
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"Dankzij dit project heb ik 

Lore en haar familie leren

kennen. Het was alsof ik een

heel nieuwe familie bijkreeg.

Lore helpt mij bij het zoeken

naar een nieuwe studio of

bijles. Ze staan altijd klaar

indien ik vragen heb. Ik zie

Lore als een vriendin."
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"Er is een nieuwe

vriendschap ontstaan. Ik

vind het opvallend wat een

evolutie A. doormaakt op de

2 jaar dat ik hem nu ken. Dat

van relatief dichtbij mogen

mee maken vind ik uniek.

Het houdt me op een manier

ook alerter voor wat er in

Brussel gebeurt, wie er leeft

en hoe ieder dat op zijn/haar

manier beleeft en invult." 

We zien dit project als een mooie

manier om ontmoetingen te

organiseren tussen mensen die elkaar

anders misschien niet tegen komen.

Een zeer laagdrempelige manier om

sociaal engagement op te nemen als

Belg. Een zeer eenvoudige manier om

als minderjarige vluchteling de stad te

leren kennen, Belgen leren kennen,

activiteiten doen die los staan van

school, opvoeding, hulpverlening,

papieren etc. Daarom hebben we voor

dit project gekozen." 



Regelmatig organiseert het team van steunfiguren info-avonden over het
steunfigurenproject en pleegzorg.  
Hieronder vindt u de data voor aankomende info-avonden.  Deel gerust deze
data met geïnteresseerde vrienden en kennissen. Terugkomavonden zijn
ontmoetingsmomenten voor steunfiguren om in een ontspannen sfeer
ervaringen uit te wisselen. Iedereen brengt wat hapjes mee en wij zorgen voor
de drankjes!  Graag op voorhand inschrijven via steunfiguren@minor-ndako.be

Woe. 26/09 om 19u30, ANDERLECHT, Vogelenzangstraat 76 

Info-avond

Terugkomavond

Woe 06/06 om 19u, GENT, Koopvaardijlaan 3 
Woe 7/11 om 19u, BRUSSEL, Olivetenhof 2-4

Enkele belangrijke data



Bron: MEGSBLOGGED.COM

Wat is een iftar?

De ramadanperiode is een heel belangrijke maand voor de

moslimgemeenschap. Dit jaar begint de ramadan op 15 mei

2018. De iftar is het avondmaal dat moslims tijdens deze

maand nuttigen na zonsondergang tot ruim voor zonsopgang.

Gewoonlijk worden deze diners gehouden tussen familieleden.

Enkele organisaties en steden organiseren jaarlijks publieke

iftars om moslims en niet-moslims te verenigen. Vaak brengen

mensen wat eten mee en wordt alles gedeeld. Iedereen krijgt

zo de gelegenheid om in een aangename sfeer te proeven van

een andere cultuur. Het aanbod wordt vaak uitgebreid met

muziek, workshops, debatten, etc. Indien je graag een iftar zou

willen bijwonen, kan je een kijkje nemen op de website van

jouw gemeente. Dit kan een leuke activiteit zijn om met de

jongere te doen.



Terugkomdag bij Junior
Op 21 april 

organiseerde de 

leefgroep Junior een 

terugkomdag voor alle 

ex-jongeren. Junior 

werd getransformeerd 

tot een heuse 

Bollywood scene met 

lekker eten, spelletjes 

en afsluiten deden ze 

met een quiz. De 

jongeren zagen hun 

vrienden terug en voor 

de begeleiders was het 

ook een nostalgisch 

moment. 



Vinger aan de pols
Enkele maanden geleden deed Minor-Ndako een bevraging bij

alle steunfiguren en de jongeren. Via een korte enquête vroegen

we hoe jullie in contact waren gekomen met dit project, of jullie

nog in contact waren met de jongere, wat de werkpunten zijn voor

het steunfigurenteam en in sommige gevallen wat de reden was

voor de stopzetting van de steunrelatie. We willen jullie nogmaals

bedanken voor de massale reacties. Met deze resultaten zijn we

aan de slag gegaan om het project te her-evalueren en

aanpassingen te doen waar nodig. Jullie constructieve feedback

zorgt ervoor dat dit project kan blijven groeien en dat toekomstige

steunrelaties nog kwaliteitsvoller zijn. 



Bericht van algemeen nut
De zomervakantie is om de hoek en dat wilt zeggen dat

de jongeren op zoek gaan naar activiteiten en

bezigheden tijdens de grote vakantie. Sommige jongeren

willen graag een vakantiejob aanvangen.  

Hiervoor doen we even beroep op jullie netwerk. 

Heb je weet van een leuke vakantiejob bij jou in de buurt

of heb je vrienden of kennissen die op zoek zijn naar

jobstudenten? Aarzel dan niet en neem contact op met

onze medewerker via evi.dewolf@minor-ndako.be. 





We zijn aan het einde gekomen van onze eerste nieuwsbrief. Heb je 

leuke foto's, een fantastisch verhaal of een leuke quote dat je graag 

met ons zou willen delen? Aarzel dan zeker niet en mail naar 

steunfiguren@minor-ndako.be! 

Hou zeker ook de Facebookpagina van Minor-Ndako in de gaten voor 

nog meer nieuwtjes en aankomende evenementen! 

We zien elkaar terug in  november! 

Tot dan!

- HET STEUNFIGUREN TEAM -


