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Voorwoord
Beste lezer,
Wie had een jaar geleden kunnen voorspellen dat in de loop van 2012 Juna
en Minor-Ndako zouden uitgroeien tot één
organisatie? Wie had toen durven stellen
dat de oproep van minister Vandeurzen om
multifunctionele centra te creëren zou leiden
tot een fusie van deze twee werkingen?
Weinigen onder u en ikzelf ook niet.


Nochtans is het zover. Het is allemaal heel
vlug gegaan ... vlot en vol overtuiging. Die
overtuiging heeft alles te maken met het
welzijn van de doelgroep niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM). Wanneer
we in de raad van bestuur van MinorNdako nadachten over de hertekening van
de sector van de bijzondere jeugdzorg en
de uitbouw van een multifunctioneel centrum, dan was al vlug duidelijk dat we vnl.
de doelgroep voor ogen moesten houden,
dat we de corebusiness van de organisatie
moesten versterken om zo te behoeden dat
NBBM over enkele jaren binnen de bijzondere jeugdbijstand gewoon een deel van
het geheel zouden zijn geworden. Wanneer
die categoriale aanpak zou wegvallen, zou
de specifieke aandacht voor hen ook verdwijnen, en zouden ze binnen de sector na
verloop van tijd quantité négligable worden.
Dat was ons aanvoelen. En dat wilden we
niet. Een vraag aan Juna om samen met
Minor-Ndako in zee te gaan, werd door de
raad van bestuur van Juna, na een verkenningstocht bij andere organisaties, positief
beantwoord. Een sterke organisatie worden,
gefocust op de NBBM was ook bij Walter
Cornelis - voorzitter van vzw Juna - en zijn
bestuursploeg de grootste drijfveer voor een
fusie met Minor-Ndako.
En eens de beslissing genomen, liep het
als vanzelf. Ik heb al verschillende fusies
meegemaakt en ben ook vandaag nog in
twee andere fusieoperaties betrokken, maar
zo vlot heb ik het zelden geweten.
Vaak is het water tussen de verschillende
organisaties diep en komt er heel veel
masseerwerk aan te pas om toch de stap
naar een fusie te zetten. Hier was het
alsof het water tussen beide organisaties

ons naar elkaar zoog, zoals een stel van
twee verliefden zich tot elkaar aangetrokken
voelt. Het was alsof Juna en Minor-Ndako
voor elkaar bestemd waren. Ons beider geschiedenis is daar wellicht niet vreemd aan:
de oprichters van de twee organisaties zijn
deels dezelfde en die gezamenlijke spirit zal
zoveel jaren later nog wel voelbaar geweest
zijn. Niet alleen bij ons maar ook bij de
overheid. De administratie, het kabinet, ze
zagen een fusie best zitten, ook al is ze
zeer atypisch. De meeste organisaties fuseren binnen eenzelfde regio, wij doen het
over agglomeraties en provincies heen. De
meeste organisaties fuseren niet categoriaal,
wij denken dat dit een meerwaarde heeft.
De meeste organisaties willen bij een fusie
een eigen gezicht en eigenheid behouden,
wij gaan voor een integratief model, vanuit
de zekerheid dat 1+1 meer is dan 2. De
nieuwe ‘vzw Minor-Ndako & Juna’ is meer
dan vzw Minor-Ndako en vzw Juna samen,
daar ben ik van overtuigd en dat zal de
toekomst uitwijzen. Trouwens de onderlinge
doorstroming en time-outs van de jongeren
heeft dat de voorbije tijd al aangetoond.
Maar atypisch fuseren brengt ook een grotere verantwoordelijkheid met zich mee. Wij
zijn nu bijna de enige grote organisatie met
een duidelijke klemtoon op NBBM. Dat wil
niet zeggen dat de andere kinderen, jongeren en gezinnen die we begeleiden minder
van tel zouden zijn. Zeker niet. Ze beiden
eenzelfde kwalitatieve opvang en begeleiding
bieden, dat is het streefdoel. Maar de extra verantwoordelijkheid die we meedragen
omwille van onze categoriale insteek, ligt in
onze relatie met de andere voorzieningen.
We mogen hen geen excuus geven zodat
zij zich nu niet meer met deze doelgroep
zouden inlaten. Wel integendeel, het is onze
opdracht hen aan te zetten om NBBM de
plek en de begeleiding te bieden die hen
toekomt. Daartoe zullen we onze knowhow
en expertise delen, hen sensibiliseren en
vorming aanbieden en hen bijstaan met
informatie en advies. Dat is onze specifieke verantwoordelijkheid en die zal enkel
toenemen. We zijn ons daarvan bewust en
nemen die handschoen graag op.
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Beste lezer, de fusie is sinds 19 februari
2013 helemaal officieel. Ik wens dan ook
de leden van beide raden van bestuur te
bedanken, voor het onderling aftasten en
toch de sprong te wagen; bedankt aan de
medewerkers voor het vertrouwen in elkaar
en het geloof in deze nieuwe organisatie;
bedankt aan de directie en de staf (zowel
inhoudelijk als administratief en logistiek)
voor het vele werk dat werd verzet, voor de
gegrepen kans om een grote steen te ver-

leggen in de rivier van de bijzondere jeugdzorg. Het proces is niet klaar. Het begint
pas. Er is nog heel wat werk voor de boeg.
Maar een samenhangend team vermag veel,
zo ook deze nieuwe organisatie. Daar ben
ik zeker van. Dit jaarverslag getuigt daarvan
en doet het beste vermoeden voor 2013.
Veel leesplezier,
Herwig Teugels
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Werkingsverslag ‘Reguliere werking’ : Jacana, Benjamin en Koala
Minor-Ndako heeft drie afdelingen die zich richten op de klassieke doelgroep van de jeugdzorg: gezinnen waarin zich een problematische opvoedngssituatie voordoet en die opgevolgd
worden door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Sociale dienst van de Jeugdrechtbank. De reguliere afdelingen zijn thuisbegeleidingsdienst Jacana en de leefgroepen Benjamin
en Koala.
Jacana

Benjamin

Koala

Capaciteit

16

11+2

9 - 13

Begeleidingen in 2012

15

30

15

5

3

7

4

12

2

104 %

114 %

• Begeleidingen afgesloten in 2012



• Begeleidingen opgestart in 2012

15

• Crisisopnamen (max. 14 dagen)
Bezettingsgraad

47 %

Jacana

Thuisbegeleiding richt zich tot gezinnen met kinderen (0-18 jaar) in een problematische opvoedings- en leefsituatie. De opvoedingsmoeilijkheden hangen meestal samen met relationele
problemen en met financiële, administratieve en materiële moeilijkheden. De hulpverlening is
mobiel, dit betekent dat de begeleider aan huis komt, in het gezin. Het is een hele uitdaging
om het vertrouwen van de gezinsleden te winnen en tegelijkertijd het kluwen van problemen
te ontwarren. Symbool hiervoor is de Jacana, een watervogel uit Oceanië die met zijn lange
tenen over leliebladeren kan lopen zonder in het water weg te zakken.
Jacana vertrekt vanuit volgende principes:
*
We werken samen met het gezin en op het tempo van het gezin.
*
We zien de ouder als de expert van het kind.
*
Doorheen de hulpverlening blijft het welzijn van het kind centraal staan.
*
We zoeken samen naar steunbronnen die de draagkracht van het gezin op korte en
lange termijn kunnen versterken.
*
We vertrekken vanuit een respectvolle, warme en waakzame houding.
*
Alle gezinsleden worden betrokken in de begeleiding.
*
We streven naar een goede en transparante samenwerking met andere hulpverlenende
instanties.
Jacana is opgestart in april 2012 met een erkenning voor 16 begeleidingen. Het actieterrein
omvat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant. Omdat gezinsbegeleiding een
nieuw gegeven is voor Minor-Ndako hebben we ervoor gekozen om niet overhaast te werk
te gaan. We zijn begonnen met enkele begeleidingen en hebben dat aantal geleidelijk aan
opgebouwd. Aan het einde van het jaar telde Jacana 15 begeleidingen. Door die geleidelijke
opstart behaalde Jacana in 2012 slechts een bezettingspercentage van 47 %.
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“

Geachte mevrouw meneer,
Ik vond het niet leuk toen ze mijn zoon eerst in een pleeggezin wouden
zetten. Dan had ik gevraagd voor een instelling en dan is er besloten geweest thuisbegeleiding. Ik vind pleeggezinnen en instelling niet ideaal voor
een kleintje, want een kleintje begrijpt niks van het leven, behalve als er
geen andere oplossing is. Maar voor de kleintjes is het altijd beter bij de
mama en dat er iemand thuis komt. Ik heb zelf in instellingen gezeten, dus
ik heb wel wat ervaring.
Ik vind thuisbegeleiding wel goed en soms vind ik dat lastig, want dat pakt
een deel van de dag.
Een instelling is niet zo goed, want je begint met andere mensen en dan
begint het beïnvloeden. Pleeggezin is ergens goed en andere kant niet
goed, want een kind kan daar heel ziek van worden. En andere kant is het
beter want je hebt gevoel dat je ouderfiguur hebt en meer structuur.’
V.

”
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Benjamin

Benjamin heeft een erkenning voor 13 plaatsen. Twee plaatsen zijn gereserveerd voor
crisisopvang. Crisisopvang wordt maximaal voor 2 weken geboden. In 2012 waren er 12
crisisopnames.
In de zomer van 2012 werd Benjamin geconfronteerd met de verdwijning van een 11-jarig
meisje. De politie en Childfocus werden onmiddellijk ingeschakeld maar hun zoekacties leverden geen resultaat op. Aan de vooravond van Kerstmis kwam het meisje zelf terug aankloppen. Dat resulteerde in een nieuwe opname.



Koala

Koala had een erkenning voor 13 plaatsen. In 2011 kregen we de mogelijkheid om een
deel van de residentiële capaciteit om te zetten in een thuisbegeleidingsdienst. In april 2012
– bij de opstart van thuisbegeleidingsdienst Jacana - verbleven er bij Koala 12 kinderen. Die
overcapaciteit werd in de loop van het jaar geleidelijk aan afgebouwd. Door die situatie is
de bezettingsgraad hoger dan 100 %.
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“

In de krokusvakantie van 2012 verhuisde Koala van het voormalige Wivinaklooster in Dilbeek naar het even voormalige Heilig Hart-klooster te
Walfergem. Heel wat schilder- en andere aanpassingswerken gingen hieraan
vooraf.
De week van de verhuis vergde heel wat planning en organisatie. De
kinderen van Koala werden voor een week ondergebracht in de leefgroep
Benjamin. Jongeren en collega’s uit andere leefgroepen, stafleden en directie werden opgetrommeld om mee te helpen. Het kostte ons bloed, zweet,
tranen en kleren die helemaal onder de verf zaten :) maar we kregen het
voor elkaar. Koala kreeg meteen ook wat nieuwe spullen: zetels, een TV
en een diepvrieskist.
Vrijdagavond verhuisden de kinderen van Koala naar hun nieuwe huis. Elke
kamer was in een ander vrolijk kleurtje geschilderd. De kinderen konden
hun kamer kiezen en daarna was er een groot welkomstfeest. Kort daarop
volgde er nog een feest voor de ouders.
Een huis vol leven van kinderen en begeleiders en ouders. Druk druk druk
en zo zou het ook blijven. In april nam Jacana zijn intrek in het gerenoveerde klooster. In juni werd een receptie voor het professionele netwerk
georganiseerd en vanaf september kwamen er ook nieuwe bezoekers uit
Aalst over de vloer. Het Stevensveld 1 is een populaire bestemming voor
interne vergaderingen, want Asse ligt halverwege tussen Anderlecht en Aalst,
in het hart van Minor-Ndako & Juna. (MVG)

”
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Werkingsverslag ‘Categoriale werking’
De categoriale werking omvat vier deelwerkingen die een erkenning hebben van de Bijzondere
Jeugdzorg en zich exclusief richten tot buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. Minor-Ndako
heeft de beschikbare residentiële capaciteit opgedeeld in kleinere eenheden. Zo ontstaat een
gevarieerd hulpaanbod dat kan ingezet worden naargelang de leeftijd (jonger of ouder dan
zestien jaar) en het profiel van de jongere.
Minor-Ndako

10

Minor

Kamer
Training

Major

BZW

Capaciteit

10

4

6

16

Begeleidingen 2012

27

6

16

28

Begeleidingen opgestart in 2012

12

2

7

14

Begeleidingen afgesloten in 2012

12

2

7

13

Crisisopvang
Bezettingsgraad in 2012

2
98%

1
95%

100%

Minor heeft in 2012 een record aantal jongeren opgenomen. Daar zijn verschillende rede-

nen voor:
* Er wordt meer dan ooit werk gemaakt van doorverwijzing. Zodra er duidelijkheid is over het
hulpverleningsperspectief worden jongeren op de juiste wachtlijst geplaatst om dat perspectief
te realiseren.
* Het belangrijkste kanaal voor doorverwijzing van jongeren is nog steeds de interne doorstroming. Jongeren van Minor vinden vervolghulp bij Major of Kamertraining of bij BZW en
Lisanga.
* Een meisje werd herenigd met haar familie in Oostenrijk. Eén meisje is verdwenen. Ondanks zoekacties van Childfocus en politie kon ze niet teruggevonden worden.
* Als er plaatsen tijdelijk open zijn, stellen we deze ter beschikking voor crisisopvang. In
2012 hebben we 2 jongeren op deze manier tijdelijk onderdak geboden.
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“

Ahmed. Een niet-begeleide minderjarige, Syrische Koerd. Op zijn negende
geland op Zaventem. Helemaal alleen, wachtend op zijn neef. Zeer bevreemdend, zo’n jonge jongen. Werd pion op het lucratieve schaakbord van de
mensensmokkel. Twee passen ‘vooruit’ verplaatst, naar ons verre Belgenland.
Onverschilligheid over zijn lot. Ver weg van die hachelijke thuisbasis, waar
de torens al gesneuveld zijn en de koning nog beschermd. Maar vooral,
zonder ouders. Beeld je dat eens in.
Drie jaar in Minor-Ndako. Van Minor naar Benjamin omwille van zijn leeftijd. Daar de oudste van de jongsten. Na drie jaar te oud, dus terug naar
Minor, nu jongste van de ouderen. Zo bleef hij altijd een buitenbeentje.
Vier individuele begeleiders gekend. Vriend van iedereen. Dan één van die
dromen waarmaken, op sportinternaat. Gewend aan de ontworteling, maar o
zo’n rechte rug. Zijn naasten eindelijk op komst, maar daar toch weer die
twijfel … Maandag, nee woensdag, nee, nog een week later. Niet te harden,
die onzekerheid. Eelt op de ziel, maar weinig van gezien. Vaak gevallen,
maar altijd weer rechtgekrabbeld. Wie krijgt deze jongen klein?
En dan, die verlossende voorjaarsdag. Het was hem zo gegund. Na zo
lang zijn ouders kwijt te zijn, haalde hij hen zelf naar hier. Onze gast werd
weer deel van hun kroost. En zijn twee jongere broertjes? Die kijken heel
hard naar hem op.
Het begint nog maar nu. Het ga je goed, Ahmed! (wdm)

”
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Kamertraining is een begeleidingsvorm waarbij jongeren alleen wonen in een studio die
aanleunt bij de leefgroep. Doelpubliek zijn jongeren van 16 of ouder die nood
intensieve ondersteuning bij het ontwikkelen van zelfstandigheidsvaardigheden of
van hun profiel niet kunnen aansluiten bij een leefgroep (vb. niet-begeleide
moeders of jongeren die een tijd op straat hebben geleefd). In 2012 ging er
aandacht naar de drie moeders.

hebben aan
die omwille
minderjarige
vooral veel

Major heeft een druk jaar achter de rug. De kamers waren bijna continu bezet. In een
12

bepaalde periode zijn we zelfs in overtal gegaan. Niettemin hebben we in de kerstvakantie
nog extra inspanning gedaan om crisisopvang te bieden aan een meisje van 16.
In de dienst Begeleid Zelfstandig Wonen werden in 2012 28 jongeren begeleid. Al
enkele jaren zitten daar veel jongeren bij met een precair verblijfsstatuut. Via intern overleg
hebben we gewerkt aan visieontwikkeling rond deze materie. Door een sterkere taakverdeling
en begrenzing zijn we beter opgewassen tegen deze uitdaging. Niettemin blijft het een ‘work
in progress’. Sinds het aantreden van de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie is
de toepassing van de procedures strenger dan ooit te voren. Het is belangrijk de visie en
de communicatie regelmatig aan te passen aan de veranderende realiteit.
Een tweede belangrijke groep zijn de minderjarigen die de vluchtelingenstatus of subsidiaire
bescherming kregen toegekend. Deze jongeren hebben een stabiel verblijfsrecht. In principe
kunnen ze voor begeleiding aankloppen bij Lisanga of andere gelijkaardige projecten waar
geen lange wachtlijsten zijn. Wanneer we echter vaststellen dat er een meer intensieve of
langere termijn begeleiding nodig is (bv. analfabetisme of erg lage scholingsgraad, jongeren
die pas recent in België zijn aangekomen, …) dan bemiddelen we om een opname bij BZW
mogelijk te maken omdat binnen de Bijzondere Jeugdzorg het hulpverleningstraject na de
meerderjarigheid kan verdergezet worden.
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“

Minderjarige vluchtelingen
Heel wat niet-begeleide minderjarigen vragen asiel aan. In de voorbije jaren waren de belangrijkste herkomstlanden Afghanistan, Guinee, Congo en
Somalië. Bij de jongeren uit deze landen die asiel aanvragen is de erkenningsgraad heel hoog.
Erkenningen bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
2010

2011

2012 (jan-okt)

Erkenning als vluchteling

290

447

392

Subsidiaire bescherming

123

92

349

Totaal

513

539

741

13

Bron - CGVS

Een extrapolatie brengt ons tot bijna 900 niet-begeleide minderjarigen met
een vaste verblijfsstatus in 2012. Jongeren met een stabiel verblijfsrecht hebben geen recht meer om in de federale opvangcentra te blijven en worden
de aangemaand om de opvang te verlaten.
Het onthaal en de begeleiding van erkende vluchtelingen is de bevoegdheid
van de Gemeenschappen. In meerdere opzichten zelfs: jeugdbescherming,
bijstand aan personen en onthaal van nieuwkomers. Niettemin heeft de
Vlaamse Gemeenschap geen specifiek beleid voor deze groep.
*
In de Bijzondere Jeugdzorg worden erkende vluchtelingen of jongeren
met subsidiaire bescherming niet expliciet vernoemd als doelgroep. Er zijn
regio’s waar erkende vluchtelingen stelselmatig worden geweigerd, op andere
plaatsen worden vluchtelingen wel toegelaten.
*
Het opvangnetwerk van de jeugdzorg van de Gemeenschappen is
duidelijk te klein: een honderdtal categoriale plaatsen in Vlaanderen en een
vijftigtal in de Franse Gemeenschap tegenover 900 minderjarigen ...
*
Daarnaast zijn er nog een aantal projecten die begeleiding bieden
aan erkende vluchtelingen en die gefinancierd worden met middelen uit het
Europese Vluchtelingenfonds.
Niet-begeleide minderjarigen cumuleren de kwetsbaarheidsfactoren. Toch belanden heel wat minderjarigen in een studio zonder andere begeleiding dan
de assistent van het OCMW. Het gebrek aan capaciteit, aan coördinatie en
aan ondersteunende initiatieven stoort heel wat OCMW ’s. Zij zijn de laatste
schakel in de ketting en zien steeds meer hulpvragen van minderjarigen,
maar zijn niet toegerust om gepaste begeleiding te geven. Dat ongenoegen
vertaalt zich in een tendens om de inschrijving van niet-begeleide minderjarigen af te houden door elke steunaanvraag te weigeren.
Door dit alles moet een groep
heden starten. Hoger werden al
somd: minderjarigheid, vreemde
en psychische kwetsbaarheid. Ik
verschillige overheden.

nieuwkomers in zeer penibele omstandigverschillende kwetsbaarheidsfactoren opgeafkomst, taalachterstand; schoolachterstand
stel voor dat we hieraan toevoegen: on-

”
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Werkingsverslag Lisanga
Lisanga is een buitenbeentje bij Minor-Ndako. Het is een project gefinancierd door het Europees Vluchtelingenfonds. Ook de Vlaamse Gemeenschap en Minor-Ndako zelf dragen financieel een stukje bij. In mei 2012 liep de eerste projectperiode af. In dat eerste project had
Lisanga 20 begeleidingsplaatsen waarmee 30 begeleidingen per jaar gerealiseerd moesten
worden.

14

Vanaf juni begon de tweede projectperiode te lopen. Daarbij werden de doelstellingen uitgebreid: met 30 begeleidingsplaatsen per jaar 40 begeleidingen realiseren. Voor die tweede
projectperiode kreeg Lisanga van het EVF een erkenning voor 3 jaar.
Lisanga richt zich uitsluitend tot minderjarigen die erkend zijn als vluchteling of subsidiaire
bescherming genieten, tussen 16 en 18 jaar oud. Lisanga heeft geen erkenning binnen de
Bijzondere Jeugdzorg. Dit heeft een aantal ingrijpende gevolgen: de hulpverlening kan niet
verlengd worden na 18 jaar. Verder zijn de jongeren voor bestaansmiddelen aangewezen op
het OCMW.
De begeleiding verloopt in vier fasen:
1.
Wederzijdse kennismaking en zoeken van een woning
2.
Installatie in de woning en inschrijving bij gemeente en OCMW
3.
Consolidatie: werken aan zelfstandigheidsvaardigheden en geleidelijke overdracht budgetbeheer
4.
Afronding en doorverwijzing.
Cijfers 2012
Begeleidingen Lisanga:
Herkomstlanden: 		
Verdeling jongens/meisjes:

27 jongeren waarvan 13 geboren in 1994 en 14 in 1995
23 jongeren uit Afghanistan, 3 uit Guinée en 1 uit Congo
24 jongens en 3 meisjes

Daarnaast waren er 26 ‘zoekers’, jongeren waarmee we samen naar een woning zochten
maar waarbij er uiteindelijk geen begeleiding werd opgestart. Op 31 december stonden er
22 jongeren op de wachtlijst.

“
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Geachte mevrouw de Minister van Justitie.
Enkele dagen geleden las ik in de krant dat u het plan hebt opgevat om
de regeling voor pro-Deoadvocaten strenger te maken. Aangezien we zelf
ook burgers zijn hebben we er alle begrip voor dat u een al te lichtvaardig
beroep op de rechtsbescherming wil tegengaan, maar met betrekking tot dit
punt willen we u toch een vraag voorleggen.
Namelijk, begeleidt onze deelwerking Lisanga jongeren met een stabiel
verblijfsstatuut (erkend vluchteling of subsidiaire bescherming) die voor het
eerst alleen gaan wonen. Om die hulpverlening mogelijk te maken, vragen
we voor de jongeren financiële steun aan bij het OCMW. In de meeste
gevallen verloopt dit probleemloos, maar er is één gemeente … Elke steunaanvraag door een minderjarige wordt geweigerd en om die beslissing aan
te vechten moeten we elke keer naar de Arbeidsrechtbank. Met een proDeoadvocaat. Vier van onze jongeren wonen daar, maar de gemeente wil
van geen minderjarige vluchtelingen weten. Het OCMW beroept zich voor
deze handelwijze op de gemeentelijke autonomie en … op de kinderrechten!
Immers, door strenge voorwaarden te stellen zouden ze voorkomen dat minderjarigen zonder gepaste hulp aan het OCMW worden overgeleverd. Nu ja,
wij zijn even koppig. Wij willen dat jongeren die erkend zijn als vluchteling
zich kunnen vestigen in een stad naar keuze.

”

Toch, mevrouw de Minister, hadden wij liefst van al helemaal geen beroep
gedaan op advocaten of de arbeidsrechtbank. Daarom deze vraag: wat is
lichtvaardig in dit dossier: het inzetten van een pro-Deoadvocaat of het
beroep op de gemeentelijke autonomie?

15
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dankt haar subsidiërende overheden en publieke en private sponsors:
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bijzonder veel dank aan
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de Lions International van Brussel en van Asse
De Overmolen vzw
S.A.P.

&

de mensen die een gift hebben gedaan op 			
onze rekening bij de Koning Boudewijnstichting
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Werkingsverslag Juna
Juna
Primo

Secondo

Studio

BZW

Capaciteit

7

5

3

5

Begeleidingen 2012

15

12

3

7

Begeleidingen opgestart in 2012

10

2

3

4

Begeleidingen afgesloten in 2012

7

7

1

2

Crisisopvang

2

Bezettingsgraad

102%

De verschillende afdelingen van Juna zijn ondergebracht in hetzelfde gebouw; dit laat toe de
beschikbare capaciteit flexibel in te zetten naargelang de noden. Die flexibele inzet verklaart
het hoge bezettingspercentage.
In Primo werden in 2012 tien begeleidingen opgestart en zeven jongeren stroomden door,
dit gebeurde zowel intern als extern. De Juna populatie was ook in 2012 opnieuw een bonte
mengeling van verschillende nationaliteiten waaronder vijf Afghaanse jongens, een Roemeens
meisje, twee Mongoolse jongeren (broer & zus), een Afrikaanse jongen en een Sri Lankese
jongen. Dit zorgde voor een gezond evenwicht tussen de verschillende achtergronden en
culturen. De jongeren komen hier tot rust alvorens verder door te stromen.
De jongste bewoner was 14. De gemiddelde leeftijd in Primo is 16 jaar. Jongens waren in
meerderheid. Jongeren in Primo verblijven gemiddeld één tot anderhalf jaar in de leefgroep
vooraleer ze intern of extern doorstromen.
Intern kunnen jongeren doorstromen naar de zogenaamde 2e leefvorm namelijk Secondo.
Dit is een leefgroep met meer autonomie. Jongeren doen met begeleiding samen de boodschappen, koken zelf onder begeleiding voor de anderen van hun leefgroep, poetsen de
verschillende ruimtes. De nadruk ligt op “samen” op weg gaan. In deze leefgroep verbleven
in 2012 een twaalftal jongeren. Er werden twee begeleidingen opgestart en zeven begeleidingen afgesloten. De meeste jongeren stroomden ook hier intern door naar of Studiowerking
of Begeleid Zelfstandig Wonen.
In 2012 werd een nieuwe werking opgestart in Juna, Studiowerking. Er was nood aan
deze werkvorm. De overgang van de Secondo leefgroep naar Begeleid Zelfstandig Wonen
verliep voor sommige jongeren iets te bruusk. Om jongeren hierop beter te kunnen voorbereiden werd gekozen voor deze tussenvorm. De jongeren die hier verblijven wonen alleen in
een studio maar deze studio’s bevinden zich in hetzelfde gebouw als leefgroep Secondo. Dit
is voornamelijk een 1-1 begeleidingsvorm.
Op 23 april nam de eerste studiobewoner zijn intrek in één van de drie hiervoor voorziene
studio’s. Vrij snel hierna volgden nog twee andere jongeren. De studio’s bleven gedurende
heel 2012 bewoond. De inhoud van de werking werd voortdurend bijgesteld en kreeg meer
en meer vorm. Jongeren krijgen hulp bij het verder aanleren van praktische vaardigheden,
budgetbeheer, administratie e.a.
De volgende stap in de weg naar zelfstandigheid is die van Begeleid Zelfstandig Wonen.
2012 werd in Juna nog rustig ingezet want aanvankelijk waren er slechts drie begeleidingen.
Aan het einde van het jaar waren er dat al zes en stonden er nog een aantal jongeren te
trappelen van ongeduld om ook te kunnen doorstromen naar een eigen plekje.
Van de zeven jongeren die uiteindelijk vorig jaar werden begeleid, waren er zes van Afghaanse en één van Algerijnse nationaliteit. Vier nieuwe begeleidingen werden opgestart en
twee werden afgerond. Deze beide jongelui hadden bij afronding geen legaal verblijf. Zij beslisten uiteindelijk om op termijn terug te keren naar hun land van herkomst, respectievelijk
Afghanistan en Algerije.
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Huis van Clara
In de Sint-Annalaan bevond zich sinds mensheugnis een klooster van de Arme Klaren. In
2009 verhuisden de laatste zusters naar Gent en kreeg het voormalige klooster een sociale
bestemming. Drie werkingen kregen het aanbod hier een project te ontwikkelen: het wijkgezondheidscentrum ‘Daenshuis’, de vierdewereldwerking ‘Mensen voor Mensen’ en de Aalsterse
werking voor opvang en begeleiding van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen ‘Juna’.
In de voorbije jaren heeft Juna alle voorbereidende stappen gezet om er een woonproject
van te maken. Dit omvatte in eerste instantie een erfpacht waarin de contouren van het
gebruik zijn vastgelegd en een verbouwing. De slaapvertrekken van de zusters op de eerste
verdieping werden volledig gerenoveerd en omgebouwd tot 11 ruime studio’s die beantwoorden
aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Het dak en de ramen zijn geïsoleerd.
Iedere studio is voorzien van sanitair en een kitchenette. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte voor sociale activiteiten. Omdat alle wooneenheden zich op de eerste verdieping
bevinden werden er twee metalen trapconstructies geïnstalleerd waardoor de bewoners directe
toegang hebben tot het gebouw zonder via de lokalen op het gelijkvloers te passeren.
Voor de inhoudelijke invulling van het Huis van Clara werd een werkgroep gevormd. We
kiezen ervoor om Huis van Clara op te vatten als een integratieproject. Door doelgroepjongeren te laten samenwonen met studenten hopen we een win-win situatie te creëren voor
beide partijen. Jongvolwassenen die in Aalst studeren vinden een kwaliteitsvolle studio aan
een betaalbare prijs. De jongeren van Minor-Ndako & Juna krijgen de kans om normale
woon- en leefregels te leren kennen, contacten te leggen met Belgische jongeren en hun
Nederlands te oefenen.
In 2013 breekt het uur van de waarheid aan want dan worden de studio’s in gebruik genomen. Graag willen we de de Koningin Paolastichting, het projectenfonds van Westmalle en
Oever en de Rotary, Innerwheel – jonge kamer en de Catharinisten van Aalst nadrukkelijk
bedanken. Zonder hun financiële steun hadden we dit project nooit kunnen realiseren.
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Andere
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Bisdom Gent
				
Inner Wheel Serviceclub
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jaarverslag Minor-Ndako & Juna

Fusie
In de Bijzondere Jeugdzorg is er een evolutie in de richting multifunctionele centra. Dat zijn
voorzieningen die niet enkel residentiële of ambulante hulpverlening aanbieden, maar een
waaier aan diensten die kunnen ingezet worden naargelang de noden van de cliënt. Om
mee te kunnen in dit proces moeten voorzieningen met een beperkt hulpaanbod op zoek
naar partnerschappen.
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In de voorbije jaren heeft Minor-Ndako, meesurfend op de uitbreidingsronden in de jeugdzorg,
zijn hulpaanbod kunnen diversifiëren. Anno 2012 is er voor de niet-begeleide minderjarigen
een residentieel en een ambulant aanbod (respectievelijk minor, major en kamertraining en
de dienst begeleid zelfstandig wonen). Daarnaast is er ook een residentieel aanbod voor
het klassieke jeugdzorgpubliek (Koala en Benjamin). Door de uitbreiding met de ambulante
gezinsbegeleidingsdienst Jacana voldoet Minor-Ndako net aan de basisvoorwaarde om een
multifunctionele eenheid te vormen.
Juna vzw, de voorziening in Aalst die al sinds 1999 niet-begeleide minderjarigen opvangt,
heeft enkel een erkenning als residentiële werking, al wordt een deel van die plaatsen ambulant ingezet. Een overgang naar multifunctioneel werken is niet mogelijk. De Raad van
Bestuur van Juna staat voor de keuze tussen samenwerking met een andere voorziening in
de regio, of een partnerschap op het niveau van de doelgroep.
Dit vormde de aanleiding voor gesprekken tussen de Raden van Bestuur van Juna en Minor-Ndako. Die mondden uit in de beslissing om over te gaan tot een fusie. Het uitbouwen
van de samenwerking over de regiogrenzen heen is zeker geen gemakkelijkheidsoplossing. Er
kruipt heel wat tijd en energie in de vele verplaatsingen. Beide werkingen hebben de missie
om gepaste hulpverlening te ontwikkelen voor niet-begeleide minderjarigen. Door de krachten
te bundelen kunnen we de categoriale werking verankeren en versterken in een periode van
schaalvergroting.
De nieuwe vereniging draagt de naam Minor-Ndako & Juna. Juridisch gaat de fusie in op 1
januari 2013. De samenwerking op het terrein startte echter al vanaf het najaar van 2012.
De praktische en organisatorische integratie van beide voorzieningen is een opdracht die
verder blijft lopen in het huidige werkjaar.

Hervorming van de hulpverlening
In 2013 werden de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg uitgedaagd om hun aanbod
op een andere leest te schoeien.
*
Hulpverlening niet laten bepalen door het aanbod maar door de noden.
*
Meer gewicht geven aan de begeleiding van de gezinnen.
*
Mogelijkheid laten om vlotter over te gaan van residentiële naar ambulante hulp en
omgekeerd, om bij residentiële hulp te moduleren inzake frequentie van de opvang.
Kortom we stonden voor de opdracht om ons pedagogisch aanbod te herformuleren in functie
van deze doelstellingen.
Voor Minor-Ndako & Juna hebben we dit als volgt uitgewerkt:

Reguliere werking

Jacana, Koala en Benjamin vormen samen een mini-multifunctioneel centrum. Koala en Benjamin bieden residentiële opvang. De gezinsbegeleiders van de residentiële afdelingen worden
toegevoegd aan Jacana. Door deze keuze wordt de begeleiding aan de gezinnen losgekoppeld van de residentiële werking.
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Categoriale werking

Juna Primo, Secondo en de Studiowerking en Minor, Major en Kamertraining zijn de componenten van het residentiële aanbod. De interne begeleidingsdienst van Juna wordt opgeheven.
In de plaats wordt een deel van de BZW-plaatsen uit Brussel overgeheveld naar Aalst. Een
belangrijke vernieuwing is dat iedere begeleiding ook stelselmatig een luik contextbegeleiding
krijgt.
Contextbegeleiding richt zich normalerwijze in de eerste plaats tot het gezin van de minderjarige. Voor niet-begeleide minderjarigen is dat geen evidentie. Toch is contextbegeleiding ook
voor de begeleiding van niet-begeleide minderjarigen relevant:
*
Het gezin van de minderjarige is niet lijfelijk aanwezig, maar blijft altijd betekenisvol
en belangrijk voor de jongere. Het is belangrijk hier aandacht aan te schenken en contact
tussen jongeren en hun ouders mogelijk te maken, te herstellen of te bestendigen.
*
In sommige gevallen moeten er stappen gezet worden om jongeren te herenigen met
hun ouders of andere familieleden in het herkomstland, België of in een derde land.
*
Los van ouders of familie hebben jongeren ook een context in ons land. Het betreft
land- en lotgenoten, mensen die ze hebben leren kennen via het centrum, de klas of een
sportclub. Het is belangrijk zicht te krijgen op het sociale netwerk van de jongeren en de
daarin aanwezige positieve krachten te mobiliseren.
De Dienst Begeleid zelfstandig Wonen is versterkt om aan deze laatste uitdaging een concrete invulling te geven.
Door deze interne verschuivingen is het mogelijk dat begeleiders uit verschillende deelwerkingen (vb. Jacana en Koala of BZW en Secondo) bezig zijn met dezelfde minderjarige.
Om dit in goede banen te leiden, wordt ook het interne overleg en de aansturing van de
hulpverlening vanuit de staf aangepast.
De verschillende wijzigingen in de structuur brachten we samen in dit schema:

Scs

Minor-Ndako & Juna vzw ---

11 deelwerkingen

---

Anderlecht – Brussel – Asse – Aalst

--- 124 gezinnen, kinderen en jongeren

Directie en ondersteuning
- Interne regie
- Psychologenteam
- Staf en logistiek

Jacana

16 + 22

Contextbegeleiding

Koala

Benjamin

Residentiëel

Residentiëel

Asse
9

Anderlecht
13

Klassieke jeugdzorg 38

BZW

18 + 38

Contextbegeleiding

Minor & Kamertraining
Anderlecht
Major – Brussel
Residentiëel
19

autonoom wonen

Juna Primo, Secondo en
Studiowonen
Aalst
Residentiëel
19

Uitsluitend niet-begeleide minderjarigen 56
Bijzondere Jeugdzorg 94

Lisanga
Begeleid wonen voor
NBM vluchtelingen
Brussel
30
NBM vluchtelingen 30
EVF-project

30
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Opvang en begeleiding van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen.
Minor-Ndako & Juna heeft in totaal 124 begeleidingsplaatsen. Daarvan zijn er 86 categoriaal,
dit wil zeggen, gereserveerd voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. Soms wordt er
ook beroep gedaan op de niet-categoriale afdelingen om NBM op te vangen.
Hierbij bieden we u een overzicht van de opvang van niet-begeleide minderjarigen bij MinorNdako & Juna over alle afdelingen heen.
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Werking

Eenheid

Minor-Ndako

Jacana

1

Benjamin

5

Koala

4

Totaal

Begeleidingen 2012

Minor

10

27

Kamertraining

4

6

Major

6

16

BZW

16

28

(20/) 30

27

Primo

7

15

Secondo

5

12

Studio

3

3

BZW

5

7

86

150

Lisanga
Juna

Categoriale plaatsen

Met 86 categoriale plaatsen werden 150 minderjarigen begeleid.
Ook de niet-categoriale afdelingen hebben een bijdrage geleverd. Bij de ene begeleiding van
Jacana dient opgemerkt te worden dat het gaat om een gezin van 7 Somalische kinderen
die bij hun grootmoeder inwonen. Alle gezinsleden zijn erkend als vluchteling. De moeder van
deze kinderen is eveneens erkend als vluchteling maar dan in Italie. Een gezinshereniging is
enkel mogelijk na een DNA-test van alle leden van het gezin en dat kost meer dan 2000
euro. Voor de thuisbegeleiding geldt dit als één gezin.
Koala en Benjamin bieden opvang aan kinderen tussen 0 en 12 jaar. Ook in deze leeftijdsgroepen zijn er niet-begeleide minderjarigen. Soms belanden die bij familieleden, zoals
in hogervermeld voorbeeld. Een deel van deze kinderen wordt noodgedwongen opgevangen
in de Fedasilcentra, in grote eenheden zonder aangepaste omkadering. Minor-Ndako & Juna
pleit er al langer voor om van deze jonge kinderen een prioritaire doelgroep te maken voor
de jeugdzorg.
Voor de opvangcijfers van de andere deelwerkingen verwijzen we naar de betreffende hoofdstukken in dit jaarverslag.
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Herkomstlanden
Azië

65

Afrika

52

Afghanistan

53

Algerije

4

Bangladesh

1

Angola

8

India

1

Congo

11

Irak

1

Ethiopië

1

Iran

1

Gambia

1

Mongolië

3

Ghana

2

Nepal

2

Guinee

4

Sri Lanka

1

Kenia

1

Syrië

2

Marokko

12

Europa

8

Niger

1

Bosnië

4

Nigeria

2

Kosovo

1

Somalië

3

Moldavië

1

Tanzania

1

Rusland (Tsjetsjenië)

2

Tunesië

1

Het belangrijkste herkomstland is
opnieuw en afgetekend Afghanistan. De Afghanen maken meer
dan één derde uit van het totale
aantal begeleidingen. Marokko en
Congo volgen op de tweede en
derde plaats met meer bescheiden
aantallen. Voor het overige toont
deze tabel dat de herkomstlanden
erg divers zijn. Opvallend is dat
het aandeel van de Europeanen in
de tabellen jaar na jaar daalt.
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Verdeling naar leeftijd
Geboortejaar

28

aantal

Geboortejaar

aantal

Geboortejaar

aantal

2007

1

1999

2

1993

16

2006

2

1998

1

1992

3

2005

1

1997

7

2003

1

1996

15

2002

2

1995

35

2000

4

1994

36

Totaal -12

11

Totaal 12-18

95

Totaal + 18

19

Volgens de federale statistieken vormen de 16 -en 17- jarigen meer dan de helft van de
totale populatie van niet-begeleide minderjarigen. Deze cijfers weerspiegelen het opnamebeleid
en de keuzes die Minor-Ndako & Juna heeft gemaakt:
*
Voorrang aan de meest kwetsbare minderjarigen waaronder de jongste
*
Specifieke projecten op maat voor de +16-jarigen
De groep van de +18-jarigen omvat vooral jongeren die in de loop van 2012 meerderjarig
zijn geworden. Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt de hulpverlening meer dan een
jaar verlengd na de meerderjarigheid. De langst lopende begeleidingen zijn die van de (bij
aanvang) minderjarige moeders.

“
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Alleen op de wereld
R is een Afghaans meisje. Bij aankomst in België is ze acht jaar oud. Haar
ouders, broer en zusje zijn in Griekenland achtergebleven. Ze is alleen op
de wereld. Ze krijgt een voogd toegewezen en belandt in een centrum van
Fedasil tussen vijftig jongens van zestien en zeventien jaar. Na een week
mag ze doorstromen naar onze leefgroep Benjamin.
Het verdriet van dit meisje laat niemand onverschillig. Heel regelmatig bellen
we samen naar haar ouders. Die leven in heel precaire omstandigheden. In
hun gesprekken sijpelt de wanhoop en vertwijfeling door. R. huilt vaak maar
ze schikt zich ook in haar lot en probeert er het beste van te maken. Ze is
een pientere meid. Al snel begint ze woordjes Nederlands op te pikken.
Ondertussen loopt de voogd de benen uit haar lijf om alles in orde te
brengen. Naar de dienst Vreemdelingenzaken om asiel aan te vragen, naar
het Commissariaat Generaal voor een interview. R. wordt prompt erkend als
vluchteling. Kunnen de ouders dan ook naar hier komen? Ja, dat kan, maar
dan moeten ze in Griekenland asiel vragen en een verzoek indienen om
de afhandeling in België te doen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
In Giekenland staat alles overhoop door de crisis. Pas in december is de
horde ‘asiel aanvragen’ genomen. Nu zal alles wel snel in orde komen,
denken we. Maar dat is buiten de bureaucratische waard gerekend. Pas nu,
zes maanden later, is er weer hoop. Als alles loopt zoals gepland, komen
ze aan op 22 mei. De voogd heeft via Caritas een woning geregeld. Als
de ouders geïnstalleerd zijn, kan R. verhuizen naar daar.
Jaarlijks worden een honderdtal niet-begeleide minderjarigen, die jonger
zijn dan 12 jaar gedetecteerd. Een deel kan bij familie terecht. Een deel
wordt opgevangen in de centra van Fedasil. Wij zijn van oordeel dat deze
kleinste kinderen de meest kwetsbare zijn en dus een prioritaire doelgroep
moeten zijn van de jeugdhulp. Wij willen ons alleszins engageren. Desnoods
zetten we een bedje bij.

”
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