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Beste lezer,
2010 zal voor Minor-Ndako het jaar ingaan als het einde van een eerste tijdperk.
Dat heeft alles te maken met de beslissing van Margot Cloet om haar functie als
directeur stop te zetten. Met Margot vertrekt de bezieler van het eerste uur.
Een apart moment, dat vraagt om een apart dankwoord, gericht aan Margot zelf.
Er zijn zo van die mensen waarmee het vanaf het eerste moment klikt.
Margot, jij bent er zo eentje. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten was je
nog kabinetard en mochten we een aantal dagen samen op stap. We hebben er
deftig gewerkt en ook heel wat gelachen. Een meer dan voldoende signaal om
jou enkele maanden later bij minister Jos Chabert weg te halen om in Brussel een
nieuwe werking uit te bouwen: Minor-Ndako.
Doorheen de jaren is dat ‘elkaar aanvoelen’ alleen maar sterker geworden. We
spraken hoe langer hoe meer zonder woorden. Het onderling vertrouwen sprak,
het geloof van de raad van bestuur in jou en het geloof van jou in de bestuurders.
Vandaaruit hebben we elkaar voortdurend getriggerd en uitgedaagd. Het heeft de
organisatie geen windeieren gelegd.
Er zijn zo van die mensen die zich durven smijten, zich engageren en ervoor gaan.
Je was nog onervaren toen je startte. Het was voor jou allemaal nieuw: sollicitatiegesprekken voeren, een team samenstellen en coachen, een werking uitbouwen,
niet begeleide minderjarigen ondersteunen, financieel management onder de knie
krijgen... Je deed het met zoeken en aftasten, maar vooral met een grote drive. Je
wilde vooruit, want stilstaan was achteruitgaan. Eén leefgroep met
15 niet-begeleide minderjarigen werd het startschot voor het creëren van diverse
opvangvormen: zelfregulerende werking voor +16, kamertraining, BZW, opvang
voor –12-jarigen en ondersteund wonen voor jonge asielzoekers. 15 jongeren in
2002, nu 82, 11 medewerkers toen, vandaag 46.
Je zag ook waar er noden waren, hiaten in de hulpverlening: minderjarige moeders, kinderen en jongeren die elders geen kansen kregen, jongeren met een
beperkt netwerk... Je zocht naar uitwegen en oplossingen. Moeilijkheden werden
uitdagingen.
Er zijn zo van die mensen die autoriteit uitstralen met een natuurlijke flair.
Zonder franjes of capsones, zonder in het spotlicht te staan, zonder egotripperij.
Nee, gewoon alledaags, op zijn Margots.
Dat hebben we ‘t sterkst ervaren in het jaar van je afwezigheid, toen je voor minister Vanackere ging werken. De kapitein ontbrak en ondanks alle inspanningen van
teams, staf en bestuursleden ging het schip soms wat zwalpen. Bij je terugkeer
gingen de stormen als vanzelf liggen.
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Je autoriteit stoelde je op kennis en kunde, op weten waarheen en bij wie, op
goed uitgebouwde netwerking, op humor en relativeringsvermogen.
Dat alles gaf rust en straalde af op de medewerkers en de kinderen en jongeren en ook op de buitenwereld. Het heeft gemaakt dat Minor-Ndako al vlug zelf
een autoriteit werd in zijn domein. Kwaliteit en zorgzame ondersteuning stonden
voorop. Ook anderen hebben dat gezien.
Er zijn zo van die mensen waarvan hun wijsheid en hun inzicht je telkens weer
verbaast. Zo ook jij, Margot.
Je pedagogisch doorzicht heeft menige jongeren in zware crisismomenten tot
kalmte gebracht.
Je onderlegdheid in een procesgerichte aanpak maakte dat elke verandering - na
even morren - al vlug door de staf en de teams werden gedragen, dat weerstand
veerkracht werd.
Je strategisch inzicht heeft ertoe bijgedragen dat we ons niet hebben opgesloten
in enkel categoriaal, territoriaal of residentieel werken, maar zijn uitgebroken en
ambitieus de toekomst tegemoet zien.
Met een combinatie van coachend vermogen en mensenkennis trachtte je elke
medewerker op de meest aangewezen plek uit te spelen, daar waar -volgens
jou- zijn of haar competenties het meest tot hun recht kwamen. Dat ligt mee aan
de basis van de sterkte van de ploeg van medewerkers. Medewerkers die een
deel van je wijsheid en inzicht hebben geërfd. Je kent dat wel: ‘ wie bij de hond
slaapt...’. Dat is een geluk. Op die manier blijf je toch nog even onder ons.
Er zijn zo van die mensen die meer dan anderen gemaakt zijn voor een bepaalde
job.
Margot, 8 jaar lang was jij voor deze job gemaakt, hij was op je lijf geschreven, jij
was Minor-Ndako.
Maar als ik het allemaal overschouw, snap ik maar al te goed waarom minister
Jo Vandeurzen je graag in zijn omgeving heeft. Een vrouw met jouw capaciteiten,
die het kabinetsleven uit een niet zo ver verleden kent, is meer dan een mooie
aanwinst. Dat is een toptransfer, zeker als die vrouw meer dan andere gemaakt is
voor die job.
Beste Margot, heel hartelijk bedankt voor de vele jaren van engagement, van nooit
aflatende werkkracht, van sterke betrokkenheid en gedegen leiderschap, maar
vooral bedankt om wie je al die jaren als persoon bent geweest, gewoon Margot.
Nen dikke merci.
En wij… wij bouwen verder aan de toekomst met een nieuwe directeur, maar met
eenzelfde enthousiasme.
Herwig Teugels
voorzitter raad van bestuur
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De medewerkers
Op 31 december 2010 had Minor-Ndako vzw volgende mensen in dienst:
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Margot Cloet

Directeur

Hilde Houthuys
Koen Beckx
Johan Vangenechten
Kleo Dubois
Patrick Sanchez
Teun Degans
Annelies Huybrechts
Kerstin Thys
Martine Neckebroeck
Kobra Jaffari
Fifi Ben Fodda
Jema Oikhad
Benny Monseur
Annor Portia

Directie-assistent
Coördinator
Stafmedewerker
Coördinator
Coördinator
Bijzondere functie
Bijzondere functie
Bijzondere functie
Administratieve medewerker
Administratieve medewerker
Administratieve medewerker
Logistieke functie
Logistieke functie
Logistieke functie

Marie Vandendriessche

Eerste begeleider

Jimmy Malfait

Begeleider

Miek Stevens

Eerste begeleider

Vincent Demuynck

Begeleider

Steven Sammels

Begeleider

Lien Boeykens

Begeleider

Line Mestré

Begeleider

Bernadette De Bruyn

Administratieve

Roel Reubens

Begeleider

Karen Depaepe

Contextbegeleider

Barbara Glorieux

Begeleider

medewerkerr

Caroline Méstré

Begeleider

Cecile Van der Biest

Begeleider /

Mustapha Laaraj

Begeleider

Roel Reubens

Begeleider

Greetje Francke

Begeleider

Karen Six

Begeleider

Karel Vanderleyden

Begeleider

Marianne Jaspers

Begeleider

Emmanuelle Curcio

Begeleider

Mohamed Tahrioui

Begeleider

Steven Vanderlinden

Begeleider

Evi De Wolf

Begeleider

Caroline Reynders

Begeleider

Hannah Moens

Begeleider

Mitte Dockx

Begeleider

Hilde Van Geel

Begeleider

Maaike Verschueren

Begeleider

Stefie Servranckx

Begeleider

Riet Verstraeten

Begeleider

Nora Maroc

Begeleider

Lies Bonquet

Begeleider

Mieke Vander Heyden

Begeleider

Gijs Vercoutere

Begeleider

Bart Willems

Begeleider

Femke Swalus

Begeleider

Linde Heylen

Begeleider

Kim Theuns

Begeleider

Antje Vandenhouden

Begeleider

Sien Knaepen

Begeleider

Daan Waegeman

Begeleider

Niels Van Winghe

Begeleider

Kris Clijsters

Begeleider

Contextbegeleider
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Vogelenzangstraat 76
1070 Anderlecht
Tel: 02 503 56 29
Fax: 02 503 47 45

Hooikaai 13
1000 Brussel
Tel: 02 217 46 20
Fax: 02 218 46 20

Olivetenhof 2
1000 Brussel
Tel: 02 274 09 70
Fax: 02 274 09 79

Hendrik Placestraat 43b
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 02 304 87 17
Fax: 02304 87 27

Directie en
Administratie

Leefgroep Major

BZW Lisanga

Leefgroep Koala

Opvang en
begeleiding voor
6 NBM tussen 15
en 18 jaar

Begeleid
Zelfstandig Wonen
voor 20 jongeren
tussen 16 en
18 jaar met het
statuut erkende
vluchteling of
subsidiaire
bescherming

Opvang en
begeleiding voor
13 kinderen tussen
0 en 12 jaar

Leefgroep Benjamin
Opvang en
begeleiding voor
13 kinderen tussen
0 en 12 jaar

Leefgroep Minor

BZW Minor-Ndako
Begeleid
Zelfstandig Wonen
voor 16 NBM

EVF-project

Opvang en
begeleiding voor
10 NBM tussen
12 en 18 jaar

Kamertraining
Studio’s voor
4 NBM met prioriteit
aan tienermoeders
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De afdelingen Benjamin (Anderlecht) en Koala (Dilbeek) organiseren opvang en begeleiding voor 13 kinderen tussen 0 en 12 jaar die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden. Het aanbod bestaat uit leefgroepwerking, individuele begeleiding,
contextbegeleiding, opvolging van de schoolse situatie en vrijetijdsbesteding. In deze
aspecten, die in de begeleiding aan bod komen trachten we zo goed mogelijk afstemming
te zoeken met de hulpverleningsnoden van het kind en de context.
Benjamin ging in 2010 zijn 3de werkingsjaar in. In deze drie jaren hebben we heel wat geleerd. Van het organiseren van de leefgroep, het uitbouwen van een kwaliteitsvolle contextbegeleiding tot het permanent ondersteunen van de begeleiders.

7

De diversiteit van de leefgroep en de complexiteit van veel dossiers maakt dat het werken
in deze leefgroep vaak zwaar is. De kinderen leven hier met veel vragen, soms ook geheimen, over hun thuisfront. Hun toekomstperspectief is vaak erg onduidelijk. Intern en extern
overleg werd daarom een versnelling hoger geschakeld. Consulenten, soms ook voogd, de
individuele begeleider, psycholoog en vooral ook de context (mama, papa, andere...) kregen hierin een belangrijke rol. Dit wierp zijn vruchten af: een aantal kinderen zijn naar huis
kunnen terugkeren, een aantal van hen werden georiënteerd naar een meer aangepaste
begeleidingsvorm.
Benjamin heeft ook twee bedden binnen het verzekerd aanbod van crisisopvang. Dit wil
zeggen dat op ieder moment de vraag kan komen om één of twee kinderen op te vangen
voor enkele dagen, een week of maximaal twee weken. Dit is een aantal keren gebeurd en
het was telkens een boeiende ervaring.
Het afgelopen jaar is er ook stevig geïnvesteerd in vorming en ondersteuning van het begeleidersteam.
In het najaar van 2010 werd een uitgebreid vormingstraject georganiseerd rond contextuele
hulpverlening en een introductie in de leer van ‘Geweldloos verzet’ i.s.m. Leren Over Leven.
Koala groeide van een lage bezettingsgraad in het opstartjaar naar een maximale residentiële bezetting van 10 kinderen. Op jaarbasis begeleidden we 14 kinderen en hun context. De
leeftijden van de kinderen varieerden enorm, wat het niet altijd makkelijk maakte om samen te
leven en samen te spelen. Ook het vinden van een crèche in het Dilbeekse en het vervoer van
de kinderen naar scholen in vier verschillende gemeenten rond Dilbeek waren geen sinecure.
In 2010 zag de personeelsbezetting er ook wat anders uit: 2 begeleiders werden halftijds
ingezet om de contextbegeleiding op zich te nemen. Het team werd verder versterkt met
een extra begeleider.
In 2011 zijn er nog heel wat uitdagingen: verder zoeken naar gepaste huisvesting, het
integreren/toepassen van ‘de flexibele norm’ voor het verblijf van de minderjarigen in de
voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand van de categorieën 1 en 2... en uiteraard
het verder uitwerken van een goede leefgroepgerichte, contextuele en psychologische
begeleiding.
Naast deze twee kinderwerkingen organiseert Minor-Ndako een waaier aan categoriale
opvang- en begeleiding voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen (NBM).
Minor staat voor de gestructureerde opvang en begeleiding van 10 NBM tussen 12 en 18
jaar. In deze groep worden jongeren opgevangen die nood hebben aan een heel duidelijke
structuur: de jongste NBM, jongeren met een zwerfverleden, jongeren die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd, jongeren die bescherming vragen omdat ze het slachtoffer zijn van mensenhandel, jongeren met een psychiatrische problematiek…
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In de Minor-Leefgroep zijn er 7 begeleiders, in de leefgroep is er plaats voor 10 jongeren.
In 2010 is er veel gewerkt aan de participatie van de jongeren die we opvangen en begeleiden. De bewonersvergadering is daar een mooi voorbeeld van. Elke maandag gaan
de jongeren in overleg met elkaar en met de begeleiders. De bewonersvergadering wordt
besproken op de teamvergadering. Zo proberen wij de jongeren een stem te geven op de
teamvergadering.
In 2010 werd er ook een Minorfeest georganiseerd door jongeren en hun begeleiders. De
jongeren konden hun vrienden uitnodigen en met hen een stukje van hun leefwereld delen.
Het samenleven in groep bleek niet altijd evident, samen met de begeleiders zochten jongeren naar oplossingen en werd er actief gewerkt aan een goede sfeer in Minor.
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In kamertraining komen de NBM terecht die al een zekere mate van zelfstandigheid verworven hebben, maar nog niet toe zijn aan begeleid zelfstandig wonen. Om dit te realiseren
beschikt Minor-Ndako over 4 studio’s.
Deze woon- en begeleidingsvorm staat expliciet open voor tienerouders, in 2010 verbleven
er drie moeders met kinderen.
Major vangt 6 NBM tussen 15 en 18 jaar op die nood hebben aan een stevige voorbereiding op begeleid zelfstandig wonen. Deze jongeren leven in een huis in het centrum van
Brussel.
Er zijn minder regels en structuur dan in een gewone leefgroep. De jongeren moeten zelf
verantwoordelijkheid nemen voor het huishouden en dagelijks functioneren van het huis.
De begeleiders nemen een ondersteunende, coachende rol op en helpen hen om nieuwe
vaardigheden te ontwikkelen.
De doelgroep van Major nadert de meerderjarigheid. Enkelingen krijgen dan een vast
verblijfsrecht. Anderen krijgen een tijdelijke verblijfskaart die gekoppeld is aan voorwaarden
zoals school of werk. Heel wat jongeren vervoegen op hun 18de verjaardag de groep van
mensen zonder papieren. In 2009 is een jongere die verschillende maanden in het huis
gewoond heeft, na zijn vertrek in de problemen beland. Deze ervaring heeft de begeleiders
die het van nabij hebben meegemaakt, sterk getekend.
In 2010 is er een interne werkgroep opgericht om na te denken over de begeleiding van
jongeren die mogelijk illegaal worden. De eerste stap was een terreinverkenning. Welke
diensten hebben een aanbod voor mensen zonder papieren en wat kunnen zij voor MinorNdako betekenen? De jurist en de psychologe van Minor-Ndako ontwikkelden een vorming
op maat. Samen met begeleiders van de BZW afdeling dachten we na over de vraag wat
de hulpverlening nog kunnen bieden en hoe begeleiders het gesprek rond de onzekere
toekomst op gang kunnen brengen. De tragische ervaring uit 2009 had een enorme impact
op de begeleiders. Daarom probeerde de werkgroep een kader te bieden om de medewerkers te beschermen: afbakenen in de tijd, projectmatig werken, bewaken van grenzen van
de wettelijkheid en van de draagkracht van de medewerkers. Dat jongeren illegaal worden
is onvermijdelijk. Door het werk dat verricht is in 2010 zijn we nu beter voorbereid.
Bij de dienst begeleid zelfstandig wonen kunnen 16 NBM terecht. Dit is vaak de laatste
fase in de hulpverlening van de bijzondere jeugdbijstand. De jongeren die ouder zijn dan
17 jaar, wonen zelfstandig. Ze krijgen hierbij intensieve begeleiding in verschillende levensdomeinen.
In 2010 bestaat onze dienst Begeleid Zelfstandig Wonen al 4 jaar. Tijdens deze jaren zijn er
verschillende jongens en meisjes begeleid naar een zelfstandig leven. Voor sommigen ging
dit met vallen en opstaan, maar velen hebben heel wat bereikt.
Met een team van 2,5 begeleiders helpt Minor-Ndako nog steeds 16 jongeren tussen
17 en 21 jaar om hun plek te vinden in onze samenleving, te bouwen aan hun toekomst.
Niet al deze jongeren hebben een verblijfsdocument gekregen op 18 jaar. Hen steunen in
de moeilijke keuze om terug te keren of illegaal te overleven blijft een belangrijke taak.
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Al de jongeren gaan naar school, volgen een opleiding of hebben werk. Dat is geen
evidente zaak, gezien hun moeilijkheden met onze taal en hun soms grote schoolachterstand. Toch blijven zij gemotiveerd om iets te maken van hun leven en zijn de meesten heel
ambitieus.
Samen met de consulent en de voogd probeert het team de jongere te ondersteunen om
op verschillende domeinen zo zelfstandig mogelijk te worden. Zo helpen we hen op vlak
van huisvesting, budgetbegeleiding, administratie, juridische situatie, vrije tijd en proberen
hen bij te staan op medisch en psychologisch vlak. Steeds met het doel om hun zelfredzaamheid te vergroten en begeleiding overbodig te maken. Ook brengen de begeleiders
hen in contact met andere diensten, die hen op deze vlakken kunnen bijstaan in de toekomst.

9

Twee keer per jaar gaan de teamleden samen met de jongeren van de leefgroep op kamp.
Dit is telkens een hele belevenis, waarbij de jongeren kunnen zien dat ze niet alleen zijn in
hun situatie en ze elkaar beter leren kennen. Ook de begeleiders zien de jongeren op een
andere manier, wat de begeleidingsrelatie ten goede komt.
Voor de komende jaren zijn er nog heel wat uitdagingen: het huisvestingsprobleem in Brussel, het beperkte leefloon, de plaats van vluchtelingen in onze samenleving,... Maar samen
met de jongeren en de andere diensten van Minor-Ndako kan ons team dit aan.
Lisanga is een nieuw project dat ontstond in 2010 bij Minor-Ndako; deze dienst ondersteunt alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het uitbouwen van een (begeleid) zelfstandig leven. Lisanga biedt ambulante begeleiding aan 20 jongeren tussen 16 en 18 jaar
die in Brussel komen wonen met het statuut erkende vluchteling, asielzoeker of subsidiaire
bescherming.
Deze begeleiding wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Europees Vluchtelingenfonds en het Agentschap Jongerenwelzijn. Het is de enige dienst binnen Minor-Ndako die
rechtstreeks toegankelijk is, dat wil zeggen dat er geen verwijzer hoeft te zijn. Voogden en
begeleiders kunnen de jongeren rechtstreeks bij deze dienst aanmelden.
De uitvalbasis van deze dienst bevindt zich in het centrum van Brussel, op de Anspachlaan.
Daar kan je ons team vinden die elke dag weer klaar staat om de jongeren bij te staan in
hun weg naar zelfstandigheid.
De meeste jongeren komen vanuit een asielcentrum, waar ze in groep leefden. Het alleen
wonen en de daarmee gepaard gaande eenzaamheid is daarom niet gemakkelijk. Ook
moeten de jongeren talrijke administratieve zaken in orde brengen: OCMW aanvragen,
inschrijving bij de mutualiteit, schoolinschrijving, adreswijziging,... De begeleiders trachten
hen zoveel mogelijk informatie te geven en helpen hen om hun situatie in orde te brengen.
Daarnaast kunnen de jongeren ook bij hen terecht met vragen rond het zoeken naar een
woonst, vrije tijd, dagbesteding, budget,... Door hen wegwijs te maken in onze samenleving, proberen de begeleiders de jongeren zelfstandig te laten functioneren zodat ze een
toekomst kunnen uitbouwen in ons land.
Sinds de start van Lisanga in juni 2010 werden er 12 jongeren begeleid. Het merendeel van
deze jongeren waren Afghaanse jongens van 17 jaar. De zoektocht naar een eigen kamer
of studio is het grootste probleem om een zelfstandig leven te starten. Door het gebrek aan
betaalbare woningen en hun beperkte budget is het niet simpel om huisvesting te vinden.
Hoe frustrerend dit ook is, de jongeren en de begeleiders houden vol!
Door onze ligging in Brussel werkt het team van Lisanga samen met een aantal diensten
uit de Brusselse welzijnssector, zoals CAW Mozaiek, SVK Baïta, BON vzw, Mentor Escale,
enz... Deze contacten zullen verder uitgebouwd worden in de toekomst.
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MAJOR
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Ik ben Lina , ik kom uit Kosovo en ben 18 jaar. Ik woon bij Minor-Ndako en ik voel
hier zoals mijn thuis. Alle assistenten zijn vrindlik en die helpen mij ook veel.
Toen ik in België was gekomen, was voor mij heel moeilijk omdat ik ken geen
taal en had geen papieren van België. Maar dag na dag ik begin naar school te
gaan en ik heb Nederlands leren spreken. Nu heb ik ook papieren van België en
daarom ben ik héél blij!
Groetjes van Lina

My name is S. I’m 18 years old.
I’ve lived in Major for one year.
I go to school at CDO Don Bosco
and I study ‘Wood’.
I’m preparing to go and live on
my own.
It’s good to live in Major because
they help me a lot here with my
schoolwork and to go and live
alone.
I live with 5 other boys and girls.
It’s good to live here but sometimes it’s also difficult to understand each other.
S.

M-Njaarverslag2010_def.indd 10

16/05/11 13:24

Minor-Ndako Jaarverslag 2010
De jongeren aan het woord

“Hallo!

BENJAMIN

11

Mijn naam is Habib en ik ben 11 jaar.
Ik woon bijna 1 jaar in Benjamin. Ik woon
hier samen met 4 meisjes en 3 jongens.
Ik ben de oudste!(fier) Ik woon hier graag.
Soms is het moeilijk omdat er ruzie is en
de kinderen boos worden.
Begeleiders organiseren leuke activiteiten zoals gaan zwemmen, op kamp
gaan,klimmen op een hoge muur, naar
een pretpark gaan...
Ik ga ook naar de chiro, dit vind ik heel
leuk”
Habib uit Syrië - 11 jaar
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“Ik woon sinds 3 jaar in Benjamin.Ik woon
hier samen met nog 6 andere kinderen.
Kindjes die niet thuis kunnen wonen.
Eerst vond ik het niet leuk maar toen vond
ik het wel leuk omdat ik hier vriendinnetjes
maakte.
Met de andere kindjes gaan we elke
woensdagnamiddag naar de sportacademie.
Het eerste weekend dat ik hier was, waren
mijn broer en ik hier alleen met Hannah, een begeleidster. We moesten vis
eten maar ik luste dit echt niet, Hannah
vertelde me een deel op te eten en voor ik
het wist had ik alles opgegeten. Sindsdien
eet ik ook vis, ik lust het nog altijd niet
heel graag.
Selena Gomes uit Belgie - 9 jaar
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In het begin vond ik het niet gemakkelijk want
ik wou terug naar het andere centrum waar ik
woonde, maar ik mocht niet. Elke dag stond
ik klaar met mijn valiezen! Ik heb toen veel gehuild. Na 2 weken begon ik het leven gewoon te
worden op Koala, het werd zelfs een beetje leuk
en dan meer leuker en leuker.
Wat ik leuk vind aan Koala: de versieringen op
de muur; de begeleiders; de 2 dingen die ik niet
lust (champignon en zalm) mogen op een lijst
staan en dan moet ik dit niet opeten; 2x/jaar op
kamp gaan. Wat ik niet zo leuk vind aan Koala:
ik mag niet altijd mijn zin doen; als we met de
kleine kindjes naar de speeltuin gaan vind ik dat
saai; we gaan elke woensdag naar de sportacademie; ik ga elke zondag naar de chiro.
Ik vind het wel leuk om hier samen met mijn
broertje van 4 jaar te zitten. Af en toe kan hij
zagen, maar hij is vooral grappig, lief en soms
zottekes.
Ik mis mijn mama heel veel. We bellen af en toe,
schrijven een mail, sturen foto’s op… maar het
liefste zou ik bij haar willen zijn. Ik vind het wel
moeilijk om erover te praten, maar soms lukt
dat wel bij de psychologe van Koala en soms
ook als ik heel verdrietig ben, want dan denk ik
aan de leuke dingen die ik vroeger deed met
mijn mama. Af en toe mag ik in het weekend
naar mijn tante, neefjes en nichtjes. Dan eet ik
veel Afrikaans eten (mmmmm), kijk ik veel TV
(dat doe ik heel graag) en speel ik bowling op
de wii.

KOALA

13

Amelie, 10 jaar, Congo
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Minor-Ndako is heel goed. Ik ben hier nu al 11 maanden
en de begeleiders zijn heel goed. Soms denk ik niet
goed, en ben ik moeilijk als ik geen medicatie neem. Ik
ga nu naar een heel goede school met goed werk.
M, 17 jaar, Afghanistan
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BEGELEID
ZELFSTANDIG
WONEN

15
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Ik ben nu twee jaar in België
en soms heb ik het gevoel dat ik alleen
maar
eet en slaap – eet en slaap – eet en slaap
– eet en slaap – eet en slaap
Dan vergeet ik dat ik een taal heb geleerd,
dat ik een job heb,
dat ik een opleiding volg, dat ik mensen
heb leren kennen,
dat ik voor mezelf kan zorgen nu.
Maar ik leef nog steeds in onzekerheid.
Als ik niet zal kunnen blijven
dan zal van die jaren niets meer overblijven dan dat ik heb
gegeten en geslapen.
Enkhbat, 18 jaar, Mongolië
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Ik vind het leuk in België.
De mensen van België zijn heel
vriendelijk.
Als je hier straf krijgt, doet het
geen pijn.
Het is wel moeilijk om een huis te
vinden.

Brussel is nog een beetje een
doolhof voor mij.
Samen met mijn assistent heb ik
Manneken Pis bezocht.
Ik snap niet goed waarom die de
hele dag pipi doet.
Munir, 17 jaar, Afghanistan.

Amin, 16 jaar, Afghanistan.
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Lisanga is goed, omdat ze veel mensen
en jongeren helpen.
Wel veel afspraken, maar dat is goed,
want als er een probleem is,
wordt dat dan opgelost.
België heel moeilijk voor papieren.
In Afghanistan veel makkelijker.
OCMW is moeilijk, veel gaan en lang
wachten.
In Afghanistan geen OCMW, nu alles
kapot in Afghanistan.
Mooie huizen en straten kapot.
Vechten gedaan in Afghanistan, dan ik
onmiddellijk terug.
Als er oorlog is in België dan mag je naar
Afghanistan komen,
iedereen zou je helpen en geld geven.
Dan mag je bij mijn familie slapen en eten.
Ali, 17 jaar, Afghanistan.
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Psychologische ondersteuning
In Minor-Ndako werken intussen twee voltijdse psychologen om een therapeutisch aanbod
te doen op maat van de kinderen en jongeren.
Ongeveer zeven op de tien kinderen worden aangemeld voor psychotherapie en krijgen
een langdurige therapeutische begeleiding tijdens hun verblijf. Er wordt gespeeld, gepraat,
geknutseld, gevoeld, gelachen, gedacht, geschreven en gelezen en dat alles met een
kopje thee als opwarmritueel.
De meeste kinderen hebben het heel moeilijk met hun plaatsing in een leefgroep en begrijpen dit niet ten volle. Ze vinden het niet eerlijk. Dit gevoel van onrecht speelt meestal een
grote rol in conflicten met begeleiders en met andere kinderen.
Ze gaan niet akkoord met hoe hun jonge leven loopt.
Doorheen de regendruppels proberen we samen toch ook de zon te voelen en de regenboog op te zoeken.

18

Op het einde van een therapie organiseerde een meisje van 10 jaar een expositie voor haar
familie en voor de begeleiders. Ze toonde enkele betekenisvolle werkjes:

Een groep kinderen: spelen en ruzie maken

Praten zoals de indianen

M-Njaarverslag2010_def.indd 18

Ruzie: slechte gedachten in codetaal

Dansen is leuker
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De buitenlandse niet-begeleide minderjarigen stellen meestal specifieke vragen. Zij hebben
dikwijls last van slaapmoeilijkheden, rouw, heimwee, eenzaamheid en zorgen omtrent hun
documenten en hun toekomst. Ze vragen advies en hulp om hiermee om te gaan. Na vijf
sessies wordt er geëvalueerd en op dezelfde of op een andere manier verdergegaan of
afgerond.
Ongeveer vier jongeren op de tien komt op gesprek bij de psychologe. Eén tot twee daarvan heeft daarbovenop nog te kampen met posttraumatische stressklachten en/of ernstige
acculturatiemoeilijkheden waarvoor ze een langere begeleiding aangeboden krijgen, eventueel in samenwerking met een kinderpsychiater.
Een nieuw leven opstarten in een samenleving die je niet altijd goed begrijpt is niet eenvoudig en toch zo nodig in het leven van jonge mensen. De multiculturele identiteit is een
thema dat aansluiting vindt bij velen.
Hierbij zit ook een tekening die gebruikt wordt in vele therapieën om die processen te
bekijken en om de wereldburger in hen met de veelzijdigheid als troef te erkennen. Ook de
tekening van een trauma als emotionele wonde en de moeilijke ladder van een helingsproces kan ondersteuning bieden tijdens gesprekken hierover.

M-Njaarverslag2010_def.indd 19

19

16/05/11 13:24

Minor-Ndako Jaarverslag 2010
Minor-Ndako in cijfers

20

M-Njaarverslag2010_def.indd 20

16/05/11 13:24

Minor-Ndako Jaarverslag 2010
Minor-Ndako in cijfers

Minor-Ndako in cijfers
1. Algemeen
Beschikbare plaatsen

Begeleidingen in 2010

Benjamin

13

16

Koala

13

13

Minor leefgroep

10

23

Major leegroep

6

15

Kamertraining

4

8

Begeleid zelfstandig wonen

16

26

Lisanga

20

12

Totaal

82

113

Minor–Ndako breidde verder uit in de loop van 2010:
Het zelfstandig woonproject Lisanga werd opgestart. Daarnaast kende de kinderwerking
Koala zijn eerste volledige werkjaar, wat tot uiting komt in de cijfers.
Van 46 plaatsen in 2008 over 62 plaatsen in 2009, kwamen we in 2010 aan een totaal van
82 plaatsen. In alle afdelingen samen begeleidde Minor-Ndako in totaal 113 jongeren in
2010.

21

Het wordt een goede gewoonte om de cijfers op te delen. Achtereenvolgens worden de
kinderwerkingen (Benjamin en Koala), de residentiële afdelingen voor de niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen (Minor, Major, Kamertraining), de ambulante afdelingen voor
de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (BZW, Lisanga) voorgesteld, om te eindigen
met een overzicht van alle NBM die in deze deelwerkingen begeleid werden.

2. Kinderafdelingen Benjamin en Koala
Aantal plaatsen

Overgedragen
2007

Nieuwe
opnames 2010

Totaal

Benjamin

13

10

6

16

Koala

13

8

6

14

In Benjamin verbleven in de loop van 2010 16 kinderen. 10 daarvan verbleven al op 31
december 2009 in deze leefgroep (waarvan 6 ook reeds in 2008). 6 kinderen werden in de
loop van 2010 nieuw opgenomen.
Voor Koala was 2010 het eerste volledige werkjaar. De 8 jongeren waarvoor in de loop van
2009 een hulpverlening was opgestart, werden ook in 2010 verder opgevangen. 6 jongeren
werden nieuw opgenomen in de loop van het jaar.
Verwijzers
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CBJ

JRB

Totaal

Benjamin

9

7

16

Koala

6

8

14
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Sinds 2009 wordt in Brussel gewerkt met een Centrale Wachtlijst, beheerd door het regioteam Bijzondere Jeugdbijstand. Minor–Ndako is niet langer beheerder van een eigen
wachtlijst. Toewijzingen gebeuren daardoor op een transparante en consequente manier.
In vergelijking met onze categoriale werkingen is het aandeel van jeugdrechtbankdossiers
hier veel groter, zelfs de helft van het totale aantal dossiers.
Het gaat hierbij in totaal om 29 jongeren. Voor 1 kind in Koala werd 2 maal een opname
gedaan: aanvankelijk via het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ), na verloop van
tijd overgedragen aan de jeugdrechtbank (JRB). In Koala tellen we daarom in de hierna
volgende cijfers 13 onderscheiden jongeren.
Verdeling geslacht
Jongens

Meisjes

Totaal

Benjamin

9

7

16

Koala

6

7

13

Leeftijd bij opname / op 01.01.2010

22
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Leeftijd

Benjamin

Koala

0 jaar

2

0

1 jaar

1

1

2 jaar

0

1

3 jaar

1

3

4 jaar

1

1

5 jaar

2

1

6 jaar

2

0

7 jaar

1

1

8 jaar

1

0

9 jaar

4

4

10 jaar

0

0

11 jaar

0

0

12 jaar

1

0

13 jaar

0

1

Totaal

16

13

Leeftijd

Benjamin

Koala

0 – 5 jaar

7

7

6 – 11 jaar

9

6

Totaal

16

13
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Einde begeleiding
In Benjamin werden 5 begeleidingen afgesloten in de loop van 2010.
Twee kinderen werden herenigd met hun moeder en vertrokken allebei naar Nederland.
Eén kind ging wonen bij pleegouders, een ander kind werd doorverwezen naar meer
gespecialiseerde hulpverlening (MPI) en 1 kind keerde terug naar zijn moeder, na een vastgelopen hulpverleningsrelatie.
Op 31 december 2010 waren 10 van de 13 plaatsen in Benjamin bezet. We houden in deze
leefgroep echter 2 plaatsen systematisch open als verzekerde plaatsen binnen het crisisnetwerk. Voor de resterende open plaats was een intake aan de gang.
In Koala werd 1 meisje herenigd met haar moeder. 1 jongere werd doorverwezen naar meer
gespecialiseerde hulpverlening (nadat het dossier van vrijwillige naar verplichte hulpverlening was gegaan) en voor 1 jongere werd de hulpverlening stopgezet omwille van vastgelopen hulpverleningsrelatie en bereikte leeftijdsgrens. In totaal werden dus 4 begeleidingen
stopgezet. Op 31 december waren 10 plaatsen bij Koala bezet.
Juridische situatie
Benjamin en Koala zijn geen categoriale afdelingen. Voor beide leefgroepen geldt geen
statuutvoorwaarde. In de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het om kinderen met
één of beide ouders in België, die ofwel Belg zijn ofwel verblijfsrecht in België hebben.
Daarnaast werden in Benjamin 2 niet-begeleide minderjarige kinderen begeleid; in Koala
ook nog eens 3 (waarvan 1 broer/zus).
Tot slot zijn in de cijfers van Benjamin ook 3 baby’s terug te vinden, waarvan de
NBM–moeder op hetzelfde ogenblik op één van onze kamers verbleef.
Strikt genomen zijn deze baby’s zelf geen NBM, vermits hun mama ook in België verblijft.
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3. Niet-begeleide minderjarigen – residentieel
Aantal
plaatsen

Overdracht
2008

Overdracht
2009

Nieuwe
opnames
2010

Totaal
begeleidingen

‘Interne’
doorstroom

Totaal
(nieuwe)
jongeren

Minor

10

1

7

15

23

1

22

Major

6

0

5

10

15

4

11

Kamertraining

4

0

5

3

8

2

6

Totaal

20

1

17

28

46

7

39

In de categoriale residentiële afdelingen (20 plaatsen) werden in totaal 46 niet-begeleide
minderjarigen begeleid. Hierbij rekenen we ook de 7 jongeren die in de loop van 2010
intern doorstroomden van één categoriale afdeling naar een andere. Die werden dus 2 keer
geteld. In totaal gaat het om 39 jongeren. 38 nieuwe begeleidingen werden opgestart, dat
is iets meer dan in 2009.
Verwijzers

24

CBJ

JRB

Totaal

Minor

21

2

23

Major

14

1

15

Kamertraining

7

1

8

42

4

46

Totaal

In tegenstelling tot de kinderwerkingen gaat veruit het belangrijkste aandeel naar de vrijwillige hulpverlening. In slechts 4 gevallen ging het over verwijzingen vanuit de jeugdrechtbank.
Verdeling naar geslacht
Jongens

Meisjes

Totaal

Minor

15

8

23

Major

11

4

15

Kamertraining

5

3

8

31

15

46

Totaal

Zoals steeds begeleid Minor-Ndako veel meer jongens dan meisjes. Ook zonder dubbeltellingen ( 4 jongens en 3 meisjes stroomden intern door en worden zodoende dubbelgeteld)
blijft dit gegeven overeind. Dit verbaast niet want ook de cijfers bij de Belgische instanties
tonen een absoluut overwicht aan jongens.
Leeftijd bij opname / op 01.01.2010
12 j

13 j

14 j

15 j

16 j

17 j

18 j

Totaal

Minor

1

2

4

9

5

2

0

23

Major

0

0

0

0

6

9

0

15

Kamertraining

0

0

0

1

5

2

0

8

Totaal

1

2

4

10

16

13

0

46
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De trend is al jaren duidelijk: de meerderheid van de NBM die in België werden aangetroffen, is 16/17 jaar. In Minor hebben we een aanzienlijk aantal 15–jarigen begeleid in 2010.
Het verschil in leeftijden tussen de verschillende groepen is logisch, aangezien het om een
andere vorm van hulpverlening gaat, opgedeeld naar de mate van zelfstandigheid van de
jongere. Leeftijd speelt daarin een rol.
Einde begeleiding
Minor

Major

Kamer–
training

Totaal

Verdwijning

2

0

1

3

Stopzetting hulpverlening
na niet-naleving reglement /
geen vrijwilligheid

0

2

0

2

Stopzetting omwille van leeftijd

1

0

0

1

Doorverwijzing naar andere
residentiële voorziening

6

0

0

6

Interne doorstroom naar Major

1

0

0

1

Interne doorstroom naar
Kamertraining

3

0

0

3

Interne doorstroom naar BZW

0

3

1

4

Doorverwijzing naar andere
BZW dienst

0

5

2

7

13

10

4

27

Totaal

25

In totaal moesten we 3 verdwijningen signaleren. Het ging 2 maal om een jongere die binnen de week na opname verdwenen en met wie geen diepgaande begeleiding kon worden
opgestart. Eénmaal ging het om een jongere die vanuit de jeugdgevangenis bij ons terecht
kwam, een begeleidingsproject opstartte maar op korte termijn in de illegaliteit zou verzeilen. Hij verkoos te vertrekken vooraleer hij meerderjarig en illegaal werd.
In deze cijfers zien we niet meteen een toename van het aantal doorverwijzingen. Het gaat
om gelijkaardige getallen als voorgaande jaren, al is de interne doorstroom beperkter.
In 2 gevallen werd de hulpverlening stopgezet, eenmaal na een zwaar incident met geweld
en eenmaal verkoos de jongere uit eigen beweging te vertrekken omdat hij niet langer met
de regels akkoord kon gaan.
Een vaststelling blijft dat geen enkele NBM vrijwillig terugkeert naar het herkomstland.
Jongeren verkiezen veelal een leven in de illegaliteit boven een vrijwillige terugkeer.
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4. Niet-begeleide minderjarigen – ambulant
(Begeleid Zelfstandig Wonen, Zelfstandig woonproject Lisanga)

26

Aantal
plaatsen

Overdracht
2008

Overdracht
2009

Nieuwe
begeleidingen

Totaal
begeleidingen

Interne
doorstroom

BZW

16

3

11

12

26

11

Lisanga

20

-

-

12

12

-

We geven hierbij vooral de cijfers van onze BZW–werking.
Daarnaast startte Minor-Ndako in 2010 met een zelfstandig woonproject Lisanga, waarover
u meer informatie elders kan lezen. De begeleidingen bij Lisanga vallen buiten de Bijzondere Jeugdzorg - jongeren worden hier niet geplaatst door een verwijzende instantie - maar
de inhoud van de begeleiding blijft voor BZW en Lisanga wel dezelfde. Er is vooral een
(belangrijk) verschil in verblijfssituatie. Voor zover dit relevant is, geven we hieronder ook de
nodige cijfers vanuit Lisanga. 2010 was het opstartjaar, we hebben in totaal 20 beschikbare
plaatsen waarvan er 12 ingevuld waren op 31 december 2010.
Voor BZW zijn er 14 begeleidingen die nog uit 2008 en 2009 werden overgedragen. Slechts
2 van deze overgedragen begeleidingen uit voorgaande jaren waren op 31.12.2010 nog
niet afgesloten. 12 nieuwe jongeren startten in 2010 een BZW–begeleiding.
Van deze in totaal 26 jongeren tellen we 11 jongeren die voordien in een andere afdeling
van onze voorziening verbleven. 15 jongeren hadden dus geen voorafgaande link met onze
voorziening.
Deze cijfers zijn gelijkaardig aan 2008 en 2009. Hier is sprake van continuïteit in de werking.
Verwijzers
Net zoals vorig jaar, gaat het binnen BZW steeds om vrijwillige hulpverlening.
Verdeling naar geslacht
Jongens

Meisjes

Totaal

BZW

18

8

26

Lisanga

10

2

12

Het aantal jongens blijft toenemen, de meerderheid onder hen komt uit Afghanistan.
Dit fenomeen zien we ook heel duidelijk in Lisanga, waar het in praktijk enkel om Afghaanse
jongens gaat (naast 2 Guinese meisjes).
Leeftijd bij opname / op 01.01.2010
Leeftijd

BZW

Lisanga

16 jaar

1

5

17 jaar

15

7

18 jaar

8

0

19 jaar

2

0

Totaal

26

12

Alle meerderjarigen in BZW-begeleiding waren reeds in 1 van onze afdelingen vóór hun
meerderjarigheid (kamertraining, BZW, Major) met uitzondering van 1 Iraakse jongen. Die
begeleiding werd opgestart na zijn 18de verjaardag, samen met zijn minderjarige zus.
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Einde begeleiding
In onze BZW–dienst sloten we dertien begeleidingen af in de loop van 2010. Het gaat
daarbij in de overgrote meerderheid over stopzetting van de hulpverlening binnen de
bijzondere jeugdbijstand, en doorverwijzing naar minder intensieve hulpverleningsvormen
zoals het CAW of OCMW.
Bij Lisanga werden ook reeds 2 begeleidingen afgerond in 2010, omwille van een verhuis
naar een andere regio.

27

M-Njaarverslag2010_def.indd 27

16/05/11 13:24

Minor-Ndako Jaarverslag 2010
Cijfers en interpretatie			

Minor-Ndako, niet-begeleide
buitenlandse minderjarigen
Aantal begeleidingen
In 2010 heeft Minor-Ndako in totaal 89 niet-begeleide minderjarigen opgevangen, dubbeltellingen meegeteld. In de werkingen voor de kinderen jonger dan 12 jaar, begeleidden we 5 NBM.
In het woonproject Lisanga ging het om 12 NBM met een erkenningsstatuut (vluchteling of
subsidiair beschermde). De overige 72 NBM werden begeleid in één of meer van de categoriale afdelingen (Minor, Major, kamertraining, BZW). Deze cijfers komen overeen met 2009, als
de capaciteitsuitbreiding (Lisanga) in rekening gebracht worden. Er zijn geen dubbeltellingen.
In totaal gaat het immers om 80 onder-scheiden jongeren (89–9 dubbeltellingen): 1 Chinese
jongen werd opgenomen in zowel Major als BZW. Officieel had Minor-Ndako 2 Chinezen in
begeleiding gehad (1 Major, 1 BZW) maar in de praktijk gaat het om dezelfde jongen. Dezelfde redenering gaat op voor 2 Afghanen, en telkens 1 jongen uit Irak, Syrië en Mongolië. Ook
3 meisjes uit respectievelijk Guinee, Sierra-Leone en Somalië werden zo dubbelgeteld.
Herkomst en gender
Land

28

Jongens

Meisjes

Totaal

Afghanistan

25

0

25

Albanië

1

1

2

Angola

3

5

8

Bosnië

0

1

1

China

1

0

1

D.R. Congo

1

1

2

Eritrea

0

1

1

Ethiopië

1

1

2

Ghana

3

0

3

Guinee

0

4

4

India

1

0

1

Irak

4

1

5

Kameroen

1

0

1

Kenia

0

1

1

Kosovo

0

1

1

Liberia

0

1

1

Marokko

5

0

5

Mongolië

3

3

6

Nigeria

1

0

1

Servië

1

0

1

Senegal

0

1

1

Sierra Leone

0

1

1

Somalië

0

1

1

Syrië

1

0

1

Tunesië

1

0

1

Tsjetsjenië

2

0

2

Uganda

1

0

1

Totaal

56

24

80
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In deze cijfers komen ook de 10 Afghaanse jongens en 2 Guinese meisjes van Lisanga
voor, hetgeen toch een aanzienlijk andere berekening oplevert.
Regio verblijf
Werelddeel

2009

2010

Afrika

32

33

Azië

25

42

Europa

8

5

Totaal

65

80

Oost–Europa en Zuid–Amerika zijn nauwelijks vertegenwoordigd.
De problemen in Afghanistan en Irak tonen hebben duidelijk een gevolg voor onze opvangcijfers; we komen aan een percentage van meer dan 50 procent voor Azië.
Het aandeel van de Afghaanse jongeren is zeer hoog. Veel lagere percentages - maar nog
vermeldenswaard - halen Angola, Mongolië, Irak en Guinee.
Waar voor Azië geldt dat het vooral om jongens gaat, zien we voor de Afrikaanse cijfers een
veel ‘betere’ verdeling tussen jongens en meisjes; ook deze trend blijft overeind.
Leeftijd en voogdij
Maar liefst 24 jongeren waren op 1 januari 2010 meerderjarig, of werden dat in de loop
van het jaar. Dat betekent dat de voogdij over deze jongeren reeds beëindigd was of werd
afgesloten in 2010, en zij vanaf dan ‘alleen’ verder moesten. Dat betekent ook dat voor
56 jongeren nog een voogd was aangesteld, omwille van hun nietbegeleid minderjarig zijn.

29

Procedures
Niet-begeleide minderjarigen kunnen meer dan één procedure doorlopen. In de praktijk zijn
er 4 procedures die de jongeren kunnen doorlopen:
•
•
•
•

asiel
NBM –statuut
regularisatie
mensenhandel

Procedures liggen niet vast, jongeren kunnen veranderen van procedure, waardoor het
overzicht wat moeilijk wordt.
Toch proberen we hieronder een overzicht te geven van de situatie bij opname in onze
voorziening, die we vergelijken met de situatie bij vertrek of op 31 december 2010.
2009

2010

Mensenhandel

2

1

NBM

46

47

Asiel

12

26

3

4

Regularisatie:
• Medisch
• Humanitair
Totaal
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Documenten
Op 1 jan 2010
of bij opname

Op 1 december
2010 of bij vertrek

Zonder document

0

0

Attest van Immatriculatie

0

0

BIVR

1

1

Geen document of (verlengd) bevel tot
terugbrenging (bijlage 38)

21

14

(verlengde) Aankomstverklaring

15

15

BIVR onbeperkt

0

0

BIVR beperkt

11

15

Negatief antwoord

0

3

Nog in te dienen

0

4

Bewijs van indiening regularisatie

2

4

Nog geen antwoord

0

0

Bewijs van Indiening

2

0

Attest van Immatriculatie

2

4

Bijlage 26 / Attest van Immatriculatie

7

4

BIVR beperkt (Subsidiaire Bescherming)

11

13

BIVR onbeperkt (Erkend vluchteling)

8

8

Afgesloten na negatief antwoord

0

3

80

86

Mensenhandel

NBM

Humanitaire regularisatie

30

Medische regularisatie

Asiel

Totaal

In vergelijking met 2009 is er een enorme toename van jongeren in de asielprocedure,
maar de nieuwe werking Lisanga (enkel toegankelijk voor die categorie) is daar niet vreemd
aan. In 2010 kende Minor-Ndako een aanzienlijke toename van het aantal jongeren zonder
documenten of met een toekomstperspectief in de illegaliteit.
Voor 14 jongeren was 2010 het jaar van de waarheid op verblijfsrechterlijk vlak. Zij werden
meerderjarig. In enkele gevallen werd een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister toegekend, maar voor de meesten was hun 18de verjaardag een dag in mineur. Niet
al deze jongeren waren nog in begeleiding op dat moment, maar de verblijfstoekomst was
bij doorverwijzing al uitdrukkelijk negatief.
Ook het komende jaar zal deze evolutie zich verder zetten: meer en meer verstrengt het
beleid waardoor meer jongeren geen verblijfsdocumenten krijgen. Zo riskeert 2011 voor
12 jongeren in de NBM–procedure het jaar te worden van hun meerderjarigheid zonder
verder verblijfsperspectief.
Het thema illegaliteit was in 2010 een actief werkthema en zal ook het komende jaar verdere aandacht krijgen.
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Minor-Ndako dankt

Met dank aan
Jongerenwelzijn					

De Vlaamse Overheid

De Overmolen vzw
Samen
ontwikkelen

De Overmolen
Koning Boudewijnstichting

Lions Club Brussels Amigo

31

De Vlaamse Gemeenschapscommissie

Fedasil

Europees Vluchtelingenfonds		
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Colofon

Colofon
Minor-Ndako Jaarverslag 2010
Fotografie: Hanne Lamon, hanne.lamon@telenet.be
Vormgeving: Gilles Sorret, gilles.sorret@telenet.be
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vzw [Opvang- en begeleidingscentrum
voor minderjarigen en hun context]
Vogelenzangstraat 76
B-1070 Anderlecht
T 02 503 56 29
F 02 503 47 45
E info@minor-ndako.be
Fortis 001-3501363-30
www.minor-ndako.be
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