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Opvang en begeleiding voor
minderjarigen en hun context.

verklarende woordenlijst
& afkortingen
CAW
Centrum Algemeen Welzijnswerk
CBAW
Contextbegeleiding Autonoom Wonen
CLB
Centrum Leerlingen Begeleiding
CMP
Crisismeldpunt
IJH
Integrale Jeugdhulp
ITP
Intersectorale Toegangspoort
JAC
Jongeren Advies Centrum
LOI
Lokaal Opvang Initiatief

NBMV
Niet-begeleide Minderjarige Vreemdeling
OCJ
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
VAPH
Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap
VK
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
CATEGORIALE JEUGDHULP
begeleidingsaanbod uitsluitend voor nietbegeleide minderjarigen
REGULIERE JEUGDHULP
begeleidingsaanbod voor kinderen en gezinnen
uit Brussel en Vlaams-Brabant.

Voorwoord

Beste lezer,
Twintig jaar geleden, op 30 september 1998 startte in Aalst vzw ‘Onthaal- en
opvangcentrum voor buitenlandse niet begeleide minderjarigen’ en kreeg
de werknaam “’t Huis” mee. Na enig lobbywerk - dit was een nieuwe doelgroep voor de jeugdzorg - verkregen we een erkenning bij het Agentschap
Jongerenwelzijn. Een voormalig klooster werd omgebouwd tot opvanghuis
en via contacten met de scheepvaartpolitie van Zeebrugge stroomden de
eerste jongeren toe. Ja, ook toen al wilden jongeren graag naar de U.K., ook
toen al waren er transmigranten.
Twee jaar later, op 28 juni 2000, werd door enkele mensen - waaronder
ikzelf - een tweede initiatief genomen, dit keer voor een opvang in de Brusselse regio. In 2001 ging Minor-Ndako van start in een oud pand in de Priemstraat. In vergelijking met de huidige locaties waar de jongeren nu wonen,
was dat behelpen, maar het was er wel gezellig en huiselijk.
In 2006 veranderde ’t Huis van naam. De werking in Aalst heette voortaan
Juna.
In 2007 werden de statuten van Minor-Ndako aangepast en openden we een
leefgroep voor Brusselse kinderen in problematische opvoedingssituaties.
Dat was een belangrijke kentering, omdat we ons openstelden voor een andere doelgroep en de inclusiegedachte werd binnengebracht: niet-begeleide
minderjarigen en Brusselse kinderen zouden samen kunnen gehuisvest en
begeleid worden.
Op 19 februari 2013 werden Juna en Minor-Ndako samengebracht in de
huidige organisatiestructuur.
We mogen terugkijken op twintig boeiende jaren, waarop we vele honderden
jongeren hebben opgevangen en vele gezinnen hebben begeleid. Deze kinderen, jongeren en gezinnen hebben deugd gehad van de betrokkenheid, het
engagement, de expertise, de professionaliteit en de empathie van de medewerkers, maar ook van hun kordaatheid, hun speelsheid en hun humor.
In naam van de jongeren durf ik zeggen: ’heel veel dank daarvoor’.
Met dit voorwoord neem ik van jullie afscheid als voorzitter van MinorNdako, een organisatie die twintig jaar bezig is met jeugdhulp aan nietbegeleide minderjarigen, maar veel meer doet dan enkel dat. Ik kijk daar
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met veel dankbaarheid, bescheidenheid en fierheid op terug. Op de volgende algemene vergadering zullen we de raad van bestuur versterken en
verjongen. Het is tijd voor een wissel van de wacht. Heidi De Pauw neemt de
fakkel over en zal samen met David Minor-Ndako & Juna trekken.
Heidi zal de voorzittersfunctie op een andere manier invullen, onze stijlen
verschillen. Zij zal andere accenten leggen, andere prioriteiten naar voor
schuiven, andere communicatiestrategieën hanteren. Het mag, het kan,
het moet, het is goed.
Slechts één boodschap wil ik haar meegeven: ‘blijf alsjeblieft investeren en
kiezen voor de meest kwetsbaren, de zwaksten of de moeilijksten die elders
niet of nauwelijks aan bod komen of geen plek vinden. Ook die verdienen
kansen, zeker die, zelfs meer dan anderen. Dat is de filosofie van MinorNdako, dat is waarvoor we staan, nu en binnen 20 jaar.

Veel leesplezier,
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 voor de opvang en begeleiding van
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
Op 31 december telden we 126 medewerkers of omgerekend 113,1
VTE. Net iets meer dan één derde van onze werking bestaat uit projectmatige uitbreidingen. In 2019 zal er uitsluitsel komen over verderzetting of sluiting van deze afdelingen.
Het gros van onze activiteiten wordt gefinancierd door het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap. Giften worden
gebruikt voor aanvullende activiteiten zoals kampen, activiteiten en
het project steunfiguren.
We bedanken iedereen die ons gesteund heeft in 2018: Agentschap
Jongerenwelzijn, Euroclear, de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
Think Talent, Football + Foundation, Lionsclub Pajottenland, Global
Giving Foundation, The Brussels Yoga Mala, Inner Wheel Gaasbeek,
alle scholen en verenigingen die een actie deden, alle vrijwilligers en
sympathisanten, alle steunfiguren, alle pleeggezinnen en individuele
schenkers..
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Algemeen

Minor-Ndako beschikt over 189 begeleidingsplaatsen. Ongeveer een
kwart daarvan is ‘regulier’ of met andere woorden, voor kinderen en
gezinnen uit Brussel en de Rand. De overige 75 % is ‘categoriaal’ wat inhoudt: specifiek gericht op niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Positieve heroriëntering is een vorm van gezinsbegeleiding
die de verbondenheid en de positieve krachten in een gezin
naar boven haalt om binnen een korte termijn conflicten op te
lossen.
Contextbegeleiding breedsporig is een vorm van gezinsbegeleiding op langere termijn. Hier werken we gelijktijdig op
meerdere sporen.
Met Verblijf worden de residentiele werkingen aangeduid. Het
omvat de opvang en begeleiding van een minderjarige en de
begeleiding van de context (gezin en/of het bredere sociale
netwerk).
Contextbegeleiding autonoom wonen is gericht op adolescenten. De begeleidingsaandacht verschuift van de opvoedingsomgeving (vb. ouders) naar de jongere zelf die de verantwoordelijkheid over zijn leven in handen neemt.
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Werkvorm

Afdeling/Project

Plaatsen

Begeleidingen ‘18

Bezetting

Positieve heroriëntering
Columbus

16

41

97,5 %

Jacana

10

15

84,5 %

Contextbegeleiding breedsporig

Verblijf

Benjamin

10

19

Koala

10

19

2
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Gewaarborgde
crisisplaatsen
Totaal verblijf
Totaal regulier
Verblijf

Junior

22

47

48

103

10

22

Junior plus

5

5

Primo

10

22

Secondo

6

13

Minor

9

20

Major

6

12

Studiotraining

7

13

Totaal verblijf

53

107

Waarvan crisisopnames

22

Eligo erkenning

18

18

Eligo project

16

22

Studio 54 project

54

96

Totaal CBAW

88

136

Totaal categoriaal

141

243

Algemeen Totaal

189

346

Contextbegeleiding autonoom
wonen

97 %

85 %

102 %
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De hulpverlening wordt geregistreerd op een platform van het Agentschap Jongerenwelzijn. Daaruit kunnen we heel wat informatie halen.
De cijfers gelden voor heel Minor-Ndako maar kunnen niet opgesplitst
worden in regulier en categoriaal.
In 2018 hebben we in totaal 318 individuele kinderen, jongeren en gezinnen begeleid. 23 jongeren schakelden over van één hulpvorm naar
een andere. Het kan gaan om kinderen die na een verblijf in een leefgroep terug bij de ouders gaan wonen en daar verder begeleid worden
of om een niet-begeleide minderjarige die na verblijf in een leefgroep
overstapt naar studiotraining of zelfstandig wonen. Nog eens 20 kinderen en jongeren veranderden in de loop van 2018 van leefgroep. Van
Junior naar Primo, van Minor naar Major; die overstappen verklaren het
verschil tussen de 346 begeleidingen en 318 jongeren.
In 2018 werden er 134 nieuwe begeleidingen opgestart en 138 afgesloten. De afgesloten dossiers vertellen iets over de gemiddelde begeleidingsduur.

Begeleidingsduur in dagen
Afgesloten
dossiers
138

0-28

29-60

61-120

121-180

181-365

366-730

>730

Gemiddelde
duur

19

7

17

22

28

31

13

302 dagen

Verdeling naar leeftijd en geslacht
Leeftijd
# cliënten

0-3j

4-6j

7-11j

12-13j

14-17j

18-20j

>21j

Totaal

6

14

41

28

92

123

14

318

61 kinderen zijn jonger dan 12 jaar. De leeftijdsgroep 12-17 jaar is met 120 jongeren dubbel zo groot.
Door de (projectmatige) uitbreiding van CBAW in 2016 en 2017 vormen de 18 tot 20-jarigen nu de
grootste groep.
Jongens

Meisjes

Totaal

239

79

318
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Nationaliteiten
Nationaliteit

aantal

Onbekend

25

Afghanistan

113

België

67

Syrië

14

Eritrea

13

Guinee

10

Irak, Marokko Somalië, Albanië

9

Ghana, Palestina, Algerije, Angola, Kosovo, Tanzania

3

CAR, Ethiopië, Jordanië, Portugal

2

Brazilië, Congo-Brazzaville, DR Congo, Egypte, Filipijnen, Nederland, Nigeria, Roemenië,
Saint-Vincent en Grenadines, Servië, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka

1

Totaal

318

De Afghanen blijven bij uitstek de grootste groep niet-begeleide minderjarigen. Dan volgen Syrië,
Eritrea en Guinee. In de reguliere werking hebben de meeste cliënten de Belgische nationaliteit.
Soms is de nationaliteit of het herkomstland van een minderjarige ‘onbekend’. Het gaat om gezinnen, kinderen en jongeren die aangemeld zijn naar aanleiding van een noodsituatie: crisishulp
of positieve heroriëntering (Columbus).
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We luisteren naar ieders
verhaal en beleving van
de situatie.

Gezinsbegeleiding
Columbus gebruikt de methodiek van positieve heroriëntering. Een procesbegeleider gaat
aan de slag met het gezin en de aanmelder.
Columbus zet in op het herstel van relaties
via communicatie en verbinding. We luisteren naar ieders verhaal en beleving van de
situatie. We spreken elkeen aan op zijn/haar
verantwoordelijkheid om van daaruit op zoek
te gaan naar wat hen weer in beweging brengt.
Columbus ondersteunt het hele proces en de
opvolging ervan. De duur van een begeleiding
kan verschillen, maar is nooit langer dan vier
maanden.
In 2018 begeleidden we 41 gezinnen. Daarvan
waren er 10 opgestart in de laatste maanden
van 2017. Eind 2018 waren er nog 9 lopende
dossiers.
Naast de gezinnen die we kortdurend en
krachtgericht begeleiden is er binnen Columbus ook ruimte voor coaching. Aanmelders
kunnen telefonisch of op afspraak bij Columbus terecht voor coaching of consult. We
bekijken dan samen met de aanmelder zijn
bezorgdheid ten aanzien van dit gezin. Na de
coaching kan de aanmelder ofwel zelf verder
aan de slag met het gezin, ofwel starten we
een dossier positieve heroriëntering op. In 50%
van de gevallen starten we een traject bij Columbus en in 20% van de gevallen kan de aanmelder zelf verder met het gezin. In de overige
gevallen is de conclusie dat een andere begeleiding nodig is en wordt het gezin aangemeld
voor de hulpverlening.
Jacana biedt thuisbegeleiding aan gezinnen
uit Brussel en de Rand. De begeleiding richt
zich tot het kind/de kinderen (0-18 jaar) en
13

hun context. Bij de start is er een intakegesprek om verwachtingen op
elkaar af te stemmen en gezinnen te informeren over de manier waarop
we werken. We gaan wekelijks minimum een uur langs bij de gezinnen
thuis. De eerste prioriteit is het opvoedingsklimaat maar andere problemen als schulden, administratieve problemen en verslaving hebben
daar ook een bepalende invloed op.
Daarnaast staat Jacana ook in voor de begeleiding van de context van
kinderen die in Koala of Benjamin worden opgevangen. Daardoor is de
continuïteit verzekerd wanneer een kind na een verblijf in de leefgroep
terugkeert naar het gezin, of omgekeerd, wanneer een kind tijdelijk uit
huis geplaatst moet worden omdat de thuissituatie escaleert.
In de voorbije jaren stelden we herhaaldelijk vast dat er te veel breuken
in de trajecten zijn of dat verschillende diensten werken met een gezin, zonder onderling af te stemmen. “1 gezin = 1 plan” wil hierop een
antwoord bieden. Het initiatief is gelanceerd in 2017 en stuurt aan op
de vorming van regionale netwerken waarin verschillende actoren van
de integrale jeugdhulp gecoördineerd samenwerken. Na maanden van
voorbereiding is de eigenlijke werking opgestart in het najaar van 2018.
Minor-Ndako maakt deel uit van het netwerk voor de regio Asse- Meise-Vilvoorde.
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De leefgroepen Benjamin en Koala leggen de
nadruk op huiselijkheid en continuïteit. De tien
beschikbare plaatsen in iedere leefgroep zijn
bijna continu volzet. Het duurt gemiddeld een
jaar voordat een plaats beschikbaar is. Het verblijf in deze leefgroepen is over het algemeen
minimaal een jaar, maar bij heel wat kinderen
duurt dit een aantal jaren. In beide leefgroepen
worden verschillende kinderen van eenzelfde
gezin opgevangen. We zien dat na dit vaak
lange verblijf de situatie in de gezinnen sterk
verbeterd is en dat de kinderen naar huis kunnen terugkeren, al dan niet met ondersteuning
door een dagcentrum. Bij een aantal gezinnen
is de plaatsing van de kinderen voor lange
duur. Dan verkiezen we dat de kinderen zoveel
mogelijk samenblijven en zoeken we een gepaste doorverwijzing. Dit kan een andere voorziening zijn of pleegzorg. Over het algemeen
zijn het heel uiteenlopende leeftijden: van 2
jaar tot 12 jaar, maar de leeftijd rond 4 tot 6
jaar is iets sterker vertegenwoordigd.

Leefgroep Koala bestaat al sinds 2009. De leefgroep is al driemaal verhuisd, telkens naar een
pand waar de leefgroep slechts tijdelijk onderdak kon krijgen. Aan die onzekerheid komt een
eind. In 2018 is de verbouwing van een pand
in Sint-Ulriks-Kapelle gestart. Als de werken
voltooid zijn (juni 2019) krijgt Koala na 10 jaar
eindelijk een vaste stek.
Minor-Ndako heeft 2 bedden voor crisishulp
die zijn verbonden aan de reguliere werkingen.
Maar zowat alle afdelingen van Minor-Ndako
bieden crisishulp. Daarom wordt crisishulp
apart besproken in een volgend hoofdstuk.
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Categoriale jeugdhulp

Aanmeldpunt
Bij het aanmeldpunt kunnen voogden of andere hulpverleners een jongere aanmelden voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Er zijn
drie gespecialiseerde aanmeldpunten voor niet-begeleide minderjarigen: één voor Limburg, één voor Antwerpen en een derde dat Oost- en
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en Brussel bedient. Dit laatste is
een onderdeel van de werking van Minor-Ndako.
In 2018 behandelden we 98 hulpvragen. Daarvan werden er 39 afgerond in 2018, voor 59 hulpvragen is verdere opvolging nodig in 2019.
12 jongeren met een vraag voor pleegopvang binnen het eigen netwerk
werden doorverwezen naar pleegzorg omdat de hulpverlening zo sneller
kan opgestart worden.
De meeste jongeren die aangemeld worden zijn 16 of ouder. De meest
voorkomende vragen gaan dan ook over begeleiding naar zelfstandigheid: kamertraining en CBAW.
Bij de verantwoording van de hulpvraag speelt kwetsbaarheid een belangrijke rol. Psychische kwetsbaarheid wordt het vaakst aangehaald.
Het gaat hier concreet om verdriet, slecht slapen, stress, depressie,
automutilatie. Fysieke zorgnoden komen op de tweede plaats. Het
gaat dan om een fysieke beperking, zwaardere vormen van diabetes,
heelkundige ingrepen en soms om fysieke gevolgen van stress gerelateerde klachten zoals hoofdpijn, maagzweer, ... Het vermoeden van een
mentale beperking komt eveneens regelmatig terug. Sommige jongeren
hebben geen of heel weinig onderwijs genoten in het herkomstland.
Daardoor is hun gedrag impulsiever en hebben ze het moeilijk om stil
te zitten en aandachtig te zijn. Het is moeilijk dit te onderscheiden van
sommige vormen van mentale beperking. Als er duidelijk sprake is van
een mentale beperking wordt een MDT ingeschakeld, een team dat via
multidisciplinair onderzoek een diagnose kan stellen.
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Psychische
kwetsbaarheid
wordt het vaakst
aangehaald.

Bij nogal wat niet-begeleide minderjarigen
worden gedragsproblemen vastgesteld. Die komen meestal voor uit frustratie met name over
het lange wachten, het onzekere toekomstperspectief, geen vat hebben op het eigen leven
en niet-verwerkte trauma’s
In veel gevallen is er geen gespecialiseerde
hulp nodig (vb. VAPH) en worden jongeren
aangemeld voor hulpverlening in een kleinschalige voorziening van de jeugdhulp. Gevolg
is lange wachtlijsten. Het aanmeldpunt blijft de
contactpersoon van de jongere tot de hulpverlening start of de hulpvraag vervalt.

Verblijf

van Aalst en Brussel, bieden + 15-jarigen een
voorbereidend traject op zelfstandig wonen.
Als we vaststellen dat een jongere een bepaald
soort hulp nodig heeft, dan belandt hij of zij
op de wachtlijst en is het een zaak van beurt
afwachten. Voor zwaardere of urgente problemen is het mogelijk een prioritaire behandeling te vragen. Daardoor wipt het dossier van
de minderjarige over de wachtlijst en komt
zo op de eerste plaats te staan. De meeste
opnames in de residentiële afdelingen zijn de
laatste jaren dergelijke prioritaire dossiers. Het
gaat om jongeren met meerdere breuken in
hun traject, met psychische en gedragsproblemen, jongeren die op straat beland zijn, zonder
uitzondering heel complexe situaties. Deze
leefgroepen vervullen een zware maar noodzakelijke taak.

Minor-Ndako heeft 2 leefgroepen voor jonge
NBM, Junior en Primo. Die capaciteit blijft nodig.
In 2018 werden 23 NBM jonger dan 12 jaar opgevangen. Leegroep Minor richt zich op 12 tot
17-jarigen. Major en Secondo en Kamertraining
17

Zelfstandig wonen - Eligo en Studio 54
De laatste stap in de hulpverlening aan jongeren is de begeleiding naar
zelfstandig wonen. Tot voor enkele jaren had Minor-Ndako 18 ambulante begeleidingsplaatsen gespreid over Brussel en Aalst. In 2016 was
er een eerste projectmatige uitbreiding met 16 plaatsen die ons toeliet
ook een antenne te openen in Gent. Eligo Brussel en Eligo Aalst/Gent
opereren binnen het kader van de integrale jeugdhulp (aanmelding van
jongeren, toewijzing van dossiers, wachtlijstbeheer).
Eind 2016, begin 2017 volgde een tweede uitbreiding met 54 plaatsen
met daaraan gekoppeld de vraag het aanbod te spreiden over Oost- en
West-Vlaanderen en Vlaams Brabant – Brussel én om naast de ambulante begeleiding ook te voorzien in nieuwe woonvormen. Met de middelen
voor Studio 54 werden de antennes van Brussel, Aalst en Gent versterkt
en kwamen er nieuwe antennes bij in Kortrijk, Sint-Niklaas en Leuven.
In dit kader werden kleine wooneenheden ontwikkeld. Dat zijn woningen waar adolescenten samen zelfstandig wonen. In de begeleiding is
er oog voor zelfstandig wonen én voor het samenleven. Studio 54 staat
los van Eligo omdat het buiten het kader van de Integrale Jeugdhulp
valt. De jongeren moeten internationale bescherming genieten om in
aanmerking te komen. Hun bestaansmiddelen komen van het OCMW.
De aanmelding en het wachtlijstbeheer gebeuren op initiatief van Minor-Ndako.
De instroom kan verschillen, het profiel van de jongeren blijft gelijk. Ze
zijn nieuwkomers die nog onderwijs volgen en ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar zelfstandig wonen. Daarom doen de begeleiders
van Brussel, Gent en Aalst zowel Eligo als Studio 54-begeleidingen.
In 2018 werden 40 jongeren begeleid door Eligo en 96 door Studio 54,
waarvan 24 in een Kleine Wooneenheid. Jongeren die de kleine wooneenheid verlaten, worden verder ambulant begeleid. Ondertussen neemt
een nieuwe cliënt zijn plaats in de KWE in. Door dit mechanisme groeit
het aantal begeleidingen bij Studio 54 haast automatisch. Dit moet goed
opgevolgd worden, anders ontstaat er een onevenwicht bij de invulling
van de Studio 54 en Eligo plaatsen.
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Pleegzorg
In 2017 is Minor-Ndako in samenwerking met
Pleegzorg gestart met directe plaatsingen.
Concreet houdt dit in dat niet-begeleide minderjarigen jonger dan 14 jaar binnen enkele
dagen na hun aankomst in België bij pleegzorgers geplaatst worden. Pleegzorgers worden
goed voorbereid op deze directe plaatsing en
worden de eerste maanden intensief begeleid.
Minor-Ndako neemt de begeleiding op zich
en is dagelijks bereikbaar (24/7). Tijdens deze
periode blijft een bufferplaats beschikbaar
in de leefgroep waar het kind terechtkan als
dat nodig is. Als de situatie stabiel is stopt de
intensieve begeleiding vanuit Minor-Ndako en
neemt de provinciale pleegzorgdienst over.

In 2018 zijn 5 kinderen via deze weg direct
naar een gezin gegaan. Eén kind is na 2 weken
terug moeten keren naar de leefgroep.
Sinds 2017 zijn in totaal 14 kinderen via een
directe pleegplaatsing in een gezin opgenomen. Daarvan wonen 9 kinderen nog bij
hun pleeggezin, 4 kinderen zijn ondertussen
herenigd met hun familie en zoals hierboven
vermeld, is er één kind teruggekeerd naar de
leefgroep Junior.

Van bij de aanvang ontvangen pleegzorgers
een onkostenvergoeding om te voorzien in de
opvang van het kind.
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Crisishulp

Voor urgente situaties is er crisisjeugdhulp. In iedere provincie is er een
crisismeldpunt waar kinderen en jongeren aangemeld kunnen worden.
Na een beknopt onderzoek wordt passende hulp gezocht. De minst ingrijpende hulp geniet de voorkeur. In bepaalde situaties is crisisopvang
echter noodzakelijk, bijvoorbeeld om de veiligheid van de minderjarige
te waarborgen.
Minor-Ndako beschikt over 2 gewaarborgde crisisopvangplaatsen. Dit
betekent dat deze bedden altijd vrijgehouden worden voor crisissituaties. De plaatsen zijn ondergebracht in een leefgroep voor jonge kinderen (0-12 jaar). In de categoriale afdelingen is er geen crisisbed. Maar als
er vragen naar crisisopvang komen voor een niet-begeleide minderjarige
en er is een bed vrij …

Crisishulpverlening
Leefgroep

Totaal

Benjamin

6

Koala

4

Primo

12

Secondo

6

Minor

7

Major

1

Totaal

36

In 2018 realiseerden we 36 crisisopnames op verwijzing van het Crisismeldpunt Brussel. Tien kinderen werden opgevangen in de gewaarborgde plaatsen bij Benjamin of Koala en 26 in de leefgroepen voor niet-begeleide minderjarigen.
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In 2018 zijn 5 kinderen via
pleegzorg direct naar een
gezin gegaan.
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Projecten

Steunfiguren
2018 was het jaar waarin we voor het project Steunfiguren 31 nieuwe
steunrelaties opstartten,
waarvan 25 met succes. We organiseerden ook een terugkommoment
voor Steunfiguren en -gezinnen en de jongeren waarvoor zij iets betekenen. Het was een namiddag: we aten samen en deelden ervaringen. We
willen dit jaarlijks te organiseren in onze verschillende regio’s.
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 jongeren sterk gehecht
raken aan een steunfiguur of -gezin en omgekeerd. Dankzij de steunrelatie groeit hun netwerk en het vertrouwen in anderen en zichzelf. Het
project Steunfiguren is belangrijk voor de integratie van de jongere.
Soms groeit de relatie met de steunfiguur spontaan uit tot weekendopvang, vakantie-opvang of zelfs voltijdse opvang (pleegzorg). Zo groeide
in 2018 één steunrelatie uit tot een pleegplaatsing. We durven dus echt
te spreken van een geslaagd project waarbij de jongere een duurzame
relatie opbouwt. We blijven de uitdaging aangaan om ook in 2019 een
steunfiguur te vinden voor iedereen die dat wenst, over alle deelwerkingen heen.

sport bij uitstek een manier
is om aan verbinding te
werken
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SPORT
Minor-Ndako Cup 2018

Loopgroep 2018

Op 24 juni 2018 organiseerden we de tweede
editie van de Minor-Ndako Cup. Vijftien teams
- met jonge vluchtelingen, met Brusselse jongeren en sympathisanten, namen hieraan deel.
Prachtig weer, veel en schoon volk, het WK
voetbal op groot scherm en iedereen kon genieten van wereldkeuken. Naast het spelen zelf
waren ook heel wat jongeren betrokken bij de
organisatie (opbouw en afbraak, bar, keuken,
steward, etc.). Opnieuw een groot succes! Op
23 juni 2019 staat de derde editie gepland.

Er werd ook weer veel gelopen in 2018. Naast
de wekelijkse trainingen namen we deel aan
maar liefst 11 Brusselse loopwedstrijden: Les
Hivernales du RCB, 10 km de l’ULB, 10 miles
Brussel, 15 km van Woluwe, 20 km van Brussel, Canal Run, Foyer jogging, Brussels (Half)
Marathon, Brussels Ekiden, Foulees Hivernales
en de Warmathon van Brussel en Gent. Al deze
wedstrijden liepen we met een mix van jongeren, mensen van Minor-Ndako en externen
(sympathisanten, vrienden, etc.).

In een team spelen nieuwe jongeren samen
met adolescenten die al uit begeleiding zijn en
(ex)medewerkers. Tijdens wedstrijden worden
ze aangemoedigd door vrienden en sympathisanten. Bij de Minor-Ndako Cup wordt de
groep nog veel groter en breder. Dit toont hoe
sport bij uitstek een manier is om aan verbinding te werken.

Cricket 2018
In 2018 hebben onze cricketspelers wekelijks
getraind tijdens het outdoor cricket seizoen
(van april t.e.m. oktober). In de zomer hebben
we deelgenomen aan enkele tornooien met als
hoogtepunt het tornooi in Hasselt waar we een
2de plaats hebben behaald!

Zaalvoetbal 2018
In 2018 hebben we een 2de nieuwe zaalvoetbalploeg opgericht waarmee we in september
van start gingen in de Brusselse zaalvoetbalcompetitie met 2 ploegen: Minor-Ndako Club
en Minor-Ndako City. Een primeur en nieuwe
stap voor onze zaalvoetbalclub! Minor-Ndako
Club doet al vier jaar mee in die competitie
en vanaf nu zullen de jongeren de ploeg zelf
meer en meer dragen. Minor-Ndako City speelt
zijn 1ste seizoen met een hele nieuwe groep
jongeren.
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Link
In 2016 en 2017 startten we met Ndako-Link, een platform van volwassenen met een migratieachtergrond en/of met (ervarings-)deskundigheid. De groep kwam enkele keren per jaar bijeen
rond cases uit de begeleidingspraktijk. Vraag was om vanuit hun ervaring naar de situatie te
kijken en tips en adviezen te geven voor de begeleiders. We hebben daar veel uit geleerd maar
kregen vooral veel goesting om deze werkwijze uit te breiden naar voormalige cliënten die al
een tijdje uit begeleiding waren maar zin hadden om iets te betekenen voor de jongeren die na
hen kwamen. Daaruit groeide een tweede platform, Minor-Link met de steun van Young in BXL Straatburgerschap.
Concreet is de werkgroep van voormalige niet-begeleide minderjarigen een tiental keren samengekomen om te praten over hun ervaringen met opvang en begeleiding. Die ervaringen en
reflecties werden voorgesteld aan jongeren die nu in begeleiding zijn. Dat leverde interessante
momenten op voor alle aanwezigen, niet in het minst voor de begeleiders. Het Young in BXL-project is afgelopen, maar dit soort van ontmoeting en ervaringsuitwisseling willen we verder zetten
in 2019. We denken onder meer aan een on-line platform.
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Feest

Sinds 2008 zijn de Afghanen de grootste groep in Minor-Ndako. We
hebben heel veel jongeren ondersteund in hun integratie in ons land,
maar dat is geen enkel-richtingsverkeer. We hebben ook iets overgenomen van hen. Nowruz is het Perzisch nieuwjaar- en lentefeest. Behalve
de Iraniërs vieren ook de Afghanen, Koerden en andere volkeren uit de
regio dit feest. In 2015 zijn we bescheiden begonnen met een feestje
voor de jongeren van leefgroep Minor. Sindsdien komen er elk jaar meer
mensen, jongeren van andere afdelingen, begeleiders, voogden, leerkrachten sympathisanten ...
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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
Raad van Bestuur
Herwig Teugels (voorzitter tot 23/04/2019);
Heidi De Pauw (voorzitter vanaf 23/04/2019);
Luc Roose (penningmeester); Elfie Van Ransbeeck
(secretaris); Chris Downes; Sandro d’Anna; Bart Van
Bambost; Annelies Storme; Isabelle Suy; Kleo Dubois
partners
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Vogelenzangstraat 76
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