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Voorwoord

Beste mensen, 

Toen ik aan de voorbereiding van dit voorwoord begon, dacht ik: wat moet ik nu zeggen over
2013? Maar daarna kwamen allerlei flitsen op, die het zicht op het voorbije jaar helemaal anders
kleurden.

2013 was het jaar waarin de fusie tussen Minor-Ndako en Juna haar beslag kreeg. En ook het jaar
van de zoektocht naar een geschikte definitieve huisvesting voor Koala en Jacana. Heel wat panden
werden bezocht, hun mogelijkheden onderzocht.  In 2014 moeten we in dit dossier tot een doorbraak
komen. Daarnaast zullen we ook de huisvesting van Major en Eligo renoveren, zodat de jongeren
en de begeleiders kunnen verblijven in een aangename woonomgeving. 

Door gerichter in te zetten op de ondersteuning van gezinnen zijn er in 2013 zijn meer dan ooit
tevoren kinderen uit Benjamin en Koala doorgestroomd. Ze keerden terug naar hun ouders of naar
een pleeggezin, soms na lange plaatsingen. 

2013 was het jaar van de hertekening van de integrale jeugdzorg. Naar aanleiding van de opstart
van  de pilootregio Oost-Vlaanderen kreeg Minor-Ndako de vraag om een centraal aanmeldpunt
voor NBBM uit te bouwen. Na enige twijfel zijn we daarop ingegaan.  

2013 was het jaar van de opening van Karavanserai waar 5 jonge vluchtelingen samenwonen met
6 studenten. Ze inspireren elkaar, ze leren van elkaar, ze 'integreren' elkaar.

2013 was het jaar van de film The Art of Becoming.  Het verhaal van één van de begeleide jongere
concreet in beeld. We gaan met de film de boer op. Dit wordt een extra  aanbod van ‘Lessen in het
donker’, want sensibilisering naar leeftijdsgenoten is belangrijk. Laten we daarin ook in 2014
voortrekkers zijn, met vormingsprogramma's en studiedagen. We hebben iets te vertellen. De
anderen mogen dat weten en horen. 

En we worden gehoord. Zo was de oproep naar steungezinnen een groot succes. We hebben
momenteel meer kandidaten dan het aantal jongeren die vragende partij zijn voor een steungezin. 
We worden gehoord ... door de rechters, want het juridisch geschil met het  OCMW  van Gent werd
na een lange procedureslag in ons voordeel beslecht.  

We worden gehoord, ja zelfs door de politiek, er wordt er naar ons geluisterd.  Het wetsvoorstel
over de combinatie van verblijfsprocedures dat door de staf werd uitgewerkt, kreeg de steun van
alle democratische Vlaamse politieke partijen, behalve van Open VLD. Maar ja ...  

... 2013 was dan ook het jaar van ... Maggie De Block. Nr.1 in de poppoll van de politici. Een vrouw
aan de top. Het glazen plafond doorbroken. Zelfs de voorzitter van de grootste Vlaamse partij en
de minister-president werden door haar gevloerd.  Ze scoort met een rechtlijnige en strenge aanpak,
wat door haar steevast 'een zeer humaan beleid' wordt genoemd. Velen steunen haar in die
benadering, ze heeft een grote fanclub. Eenieder onder u denkt daarover wat hij wil, maar ik stel
mij daar vragen bij: is dat de samenleving die we wensen, is dit de context en het klimaat waarin
we de jongeren die we begeleiden willen zien opgroeien, zijn dit de waarden en normen die we
hen willen meegeven? 25 mei 2014 zal ons daarin van antwoord dienen. Mag ik u uitnodigen om
op die dag in eer en geweten, zeer bewust een bolletje te kleuren met in het achterhoofd de 
jongeren die we begeleiden in gedachten. Het zou uw stemgedrag wel eens kunnen beïnvloeden.

Herwig Teugels, voorzitter Minor-Ndako&Juna vzw
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Visie 
We leven in een welvaartstaat met ongekende mogelijkheden. Toch zien we heel wat zaken die ons
zorgen baren. 
We zien kinderen die opgroeien in moeilijke of onveilige omstandigheden, ouders die er om uiteen-
lopende redenen niet in slagen hun kinderen een stabiele leefomgeving te geven. We zien kinderen
en jongeren uit andere  landen die hier aanbelanden zonder enige familie of context. 
Ze moeten proberen hun weg te vinden in onze samenleving en botsen daarbij op hindernissen en
vooroordelen. 

We willen een samenleving die het zonder te oordelen opneemt voor alle kinderen en   
jongeren in problematische leefsituaties. Een samenleving die kinderen en jongeren een 
volwaardige plaats geeft, niet meer loslaat en gelooft in hun mogelijkheden. Zo krijgen deze
kinderen en jongeren kansen om zich te ontplooien en deel te nemen aan het maatschappelijk
leven.

Missie
Minor-Ndako & Juna richt zich tot kinderen en jongeren die zich in een problematische 
leefsituatie bevinden, in het bijzonder tot de meest kwetsbaren onder hen. 

Minor-Ndako & Juna ziet het als haar opdracht om inclusie te realiseren en ervoor te zorgen dat
kinderen en jongeren niet uitgesloten worden van de maatschappelijke structuren. 
Minor-Ndako & Juna wil ondersteuning bieden, blijvend kansen geven en werken aan een hulp -
verleningsperspectief. 
In een wervelende samenleving wil Minor-Ndako & Juna jongeren uit alle windstreken weerbaar en
sterker maken voor de toekomst. Wij bieden ze onderdak, zorg en begeleiding. Wij willen dat
Minor-Ndako & Juna een warm nest is voor hen waar ze energie opdoen en kracht vinden om
verder te gaan in het leven. 

Minor-Ndako & Juna sensibiliseert de samenleving en adviseert de overheid en het werkveld. We
zetten initiatieven op om het beleid waar nodig in positieve zin bij te sturen. We geven kinderen en
jongeren een stem.

1. Visie en missie

Op 1 januari 2013 fusioneerden Minor-Ndako vzw en Juna vzw. 
De expertise en gespecialiseerde hulpverlening die door de beide organisaties in de loop der jaren
werd opgebouwd, wordt met deze fusie gebundeld en versterkt. Als gevolg van deze fusie was er
een grote nood om onze organisatie te hervormen, te ontwikkelen en te richten naar een nieuwe
context. 

In 2013 investeerden we veel tijd en energie in het uitwerken van een nieuwe visie en missie.
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Door de fusie met Juna is Minor-Ndako 
uitgegroeid tot een middelgrote organisatie.

Enkele kerncijfers:

n We hebben 65 medewerkers in vast dienst -
verband. Indien we de vaste en tijdelijke
con tracten (vervanging omwille van zwanger -
 schap, moederschapsrust en ziekte verlof)
bijeen tellen komen we op 72,8 VTE. 

n Daarnaast zijn vier medewerkers ter
beschikking gesteld zijn door het OCMW en
één via PWA. 

n Werken in een residentiële setting is niet
evident. De onregelmatige werkuren wegen
op het privéleven. In het voorbije jaar
hebben we gestreefd naar vaste uurroosters
om de werktijd voorspelbaar te maken. Dat
heeft vruchten afgeworpen. Het personeels -
verloop was lager dan in de voorgaande
jaren en ook het ziekteverzuim is af -
genomen.

In het voorbije jaar werd het arbeidsreglement
aangepast. In 2014 werken we aan een 
diversiteitsplan.

2. Minor-Ndako in cijfers

2.1 Personeel
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2.2 Begeleiding in cijfers

In de klassieke jeugdzorgafdelingen werd een
heel hoge bezettingsgraad gerealiseerd. In
leefgroep Benjamin worden er twee plaatsen
vrijgehouden voor crisisopvang. Indien deze
twee plaatsen buiten de telling worden
gehouden, ligt de bezettingsgraad zelfs hoger
dan 100 %. 

Jacana begeleidt de ouders van kinderen die in
Koala of Benjamin verblijven. Daarnaast heeft
Jacana ook zestien eigen gezinsbegeleidingen.
De tabel geeft enkel de bezetting van die laatste
plaatsen weer. 

De crisisplaatsen werden uiteraard ook benut.
Elf kinderen kregen crisisopvang bij Benjamin.

Koala heeft geen aparte crisisplaatsen, toch
werden er vier kinderen opgevangen omwille
van acute noodsituaties.

Tot slot zijn er ook niet-begeleide minder -
jarigen in de klassieke jeugdzorgwerkingen.
Jacana begeleidt één gezin dat bestaat uit een
grootmoeder met zes niet-begeleide minder-
jarige kleinkinderen. 
Benjamin bood onderdak aan zeven niet-
begeleide minderjarigen jonger dan 12 jaar. 

In de categoriale afdelingen lag de bezettings-
graad ook hoog. 
Juna scoort lager omdat een deel van de
capaciteit voorheen werd ingezet onder de
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In totaal legden 187 kinderen, jongeren en
gezinnen een individueel traject af waar
onder niet minder dan 135 niet-begeleide
minderjarigen.
n Zo'n 154 kinderen, jongeren of gezinnen

werden begeleid in het kader van de 
bijzondere jeugdzorg. 

n Daarvan waren er 56 binnen de
'klassieke afdelingen' en 98 in de 
'categoriale' eenheden. 

n Lisanga gaf woonbegeleiding aan 33 
jongeren.

vorm van begeleid wonen. In 2013 werden die
plaatsen geleidelijk aan terug omgezet in
opvangplaatsen. 

Tien jongeren kregen crisisopvang. 

Lisanga biedt woonbegeleiding aan minder-
jarigen die erkend zijn als vluchteling of subsi -
diaire bescherming genieten. Het is een project
dat gefinancierd wordt met middelen uit het
Europees Vluchtelingenfonds en heeft geen
erkenning of financiering in het kader van de
Bijzondere Jeugdzorg. Lisanga heeft 20
begeleidingsplaatsen en moet op jaarbasis 30
jongeren begeleiden. Deze doelstelling werd in
2013 behaald. 

De tabel hiernaast geeft een beeld van het
aantal begeleidingen per afdeling, niet van het

aantal individuen dat begeleid werd. Sommige
kinderen of jongeren hebben immers een 
traject afgelegd van Koala naar Jacana of van
primo via studiowerking naar begeleid wonen. 
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3. Belangrijke evoluties

3.1 Dalend aantal niet-begeleide minderjarigen

Signalementen NBM 2012 - 2013

3.2 Gevolgen voor de werking

Minor-Ndako heeft altijd gestreefd naar
gemengde groepen (man/vrouw, herkomstland,
sociale pro blematiek). Door de massale
instroom van Afghaanse jongeren kwam dit
beleid onder druk te staan. In de leefgroepen
liep het aandeel van de Afghanen op tot 70 en
zelfs 80 %. 

Het numerieke overwicht van één groep op
alle andere heeft gevolgen voor de werking:
n Taalverwerving en integratie verlopen

moeizamer;
n Culturele normen en gedragspatronen uit

het herkomstland blijven meer dan anders
een rol spelen. 

Top 4 herkomstlanden 2011 - 2013

2011 2012 2013
Afghanistan 477 567 254
Guinee 280 204 102
Marokko 96 123 109
DR Congo 89 134 114

In 2013 is de instroom van niet-begeleide 
minderjarigen sterk afgenomen. Op twee jaar
tijd zijn we van een opvangcrisis naar een 
overschot aan plaatsen gegaan. 
De top vier van belangrijkste herkomstlanden
is al enkele jaren ongeveer gelijk, al spelen ze
onderling soms haasje over. In 2013 is de
instroom vanuit Afghanistan en Guinee
gehalveerd.

Bron: Dienst Voogdij, Ministerie van Justitie
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De afdeling die het grootste aantal Afghanen
begeleid heeft is Lisanga. In die deelwerking
waren de niet-Afghanen de uitzondering op de
regel. Lisanga biedt woonbegeleiding aan 
minderjarigen (16 - 18 jaar) die erkend zijn als
vluchteling of subsidiaire bescherming genieten.

In de statistieken van 2013 duiken ook
Europese niet-begeleide minderjarigen op. 
Het beschermingsregime (voogdij, verblijfs -
procedures en opvang) voor niet-begeleide
minderjarigen is enkel van toepassing op 
jongeren van buiten de Europese Unie.
Europese minderjarigen vallen onder hun
nationale recht. In de praktijk hebben ze geen
ouders en geen voogd. Daarom zijn deze 
minderjarigen vaak erg kwetsbaar. In 2014 is er
een wetgevend initiatief genomen om voor
deze groep meer bescherming te voorzien.

Totaal Lisanga
Afghanistan 78 31
Angola 10
Marokko 7
Macedonië,Nigeria 4
Guinee, Mongolië, 1 Guinee
Somalië 3 1 Somalië
DR Congo, Griekenland, 2
Kenia, Kosovo,
Roemenië, Servië,
Syrië, Tsjetsjenië
Bangladesh, CAR, 1
Ethiopië, Iran,
Moldavië, Sri Lanka,
Tsjechië
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Telkens ging het bij de aanmelding om veron-
trustende situaties. In een aantal gevallen
bleek achteraf dat de verontrusting niet
gegrond was maar in andere gevallen was de
bezorgdheid wel terecht. 
Er is een bijzondere beschermingsprocedure
voor slachtoffers van mensenhandel.
Slachtoffers kunnen daar enkel beroep op
doen als ze medewerking verlenen aan een
gerechtelijk onderzoek naar de exploitanten of
smokkelaars. Dat is bij minderjarigen erg deli-
caat omdat ouders of familieleden vaak
betrokken partij zijn. 

Twee jongeren zijn vrijwillig teruggekeerd naar
hun herkomstland en één kind werd herenigd
met familie in een andere lidstaat. Vijf jon-
geren begonnen aan een hulpverleningstraject
in België. 

Helaas betreuren we ook twee verdwijningen.
Telkens ging het om jonge tieners die op weg
waren naar Groot-Brittannië. Rond de verdwi-
jningen werd samengewerkt met de politiedi-
ensten en Child Focus. Intern werd gewerkt
aan een leidraad voor begeleiders om een
ondoordacht vertrek uit de leefgroepen te
voorkomen. 

Minor-Ndako maakt deel uit van het Netwerk
Crisisjeugdhulp. Benjamin reserveert permanent
twee plaatsen voor crisisopvang. De andere
afdelingen bieden enkel crisisopvang als er
plaats is.

(Mogelijke) slachtoffers van mensenhandel
beschouwen we als een prioritaire doelgroep.
Als alle plaatsen vol zijn, zetten we desnoods
een bed(je) bij. In 2013 waren er tien aa
meldingen met een link naar mensenhandel.

3.3 Crisisopvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel
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In 2013 hebben we sterk ingezet op een 
versterking van de contextbegeleiding. Meer
aandacht voor de familiale of sociale omgeving
leidt tot betere hulpverlening. 

4.1 Klassieke Jeugdzorgwerking

Voorheen had elke leefgroep een context -
begeleider die deels in de leefgroep stond en
deels met de gezinnen werkte. Die context -
begeleiders zijn uit de leefgroepen gehaald en
toegevoegd aan Jacana. Deze dienst begeleidt
nu dus zestien eigen gezinnen en gezinnen van
de kinderen die in de leefgroepen Koala en
Benjamin wonen.

Residentiële begeleiding is nuttig en nodig.
Het geeft veiligheid, rust en structuur aan
kinderen die opgroeien in een instabiele 
situatie. Maar op langere termijn is opgroeien
in een gezin altijd beter voor het kind. Daarom
willen we de opvang meer opvatten als een
pauze die we optimaal moeten benutten om
de draagkracht van het gezin te versterken.
Door het gezin centraal te stellen, geven we
erkenning aan de unieke band tussen het kind
en zijn of haar ouders. 
Het weghalen van de gezinsbegeleiders uit de
leefgroepen is de vertaling van dit inzicht in de

structuur. De gevolgen zijn merkbaar: ouders
worden meer betrokken bij de leefgroepwerking
en het aantal dagen dat de kinderen in hun
gezin doorbrengen is sterk toegenomen in het
afgelopen jaar. 

4.2 Categoriale werking

Welke context hebben jongeren die hier per
definitie zonder hun ouders leven? 
n Ook wanneer ouders veraf zijn, blijven ze

voor de jongeren relevante context. Heel
wat jongeren zijn op zoek naar hun ouders
of hebben contact via telefoon of internet.

n Ook vrienden en landgenoten zijn relevante
context (weekend- en vakantiebezoeken).

n Sommige jongeren hebben familie of
andere zorgfiguren in ons land.
Vluchtelingen jongeren kunnen soms hun
ouders laten overkomen. 

Wanneer de niet-begeleide minderjarige hier
in het land een sterke context heeft (vb.
familie lid of landgenoot die zich om hem
bekommert) dan wordt een contextbegeleider
uit het team Eligo aangesteld die het sociale
netwerk van de jongere buiten de leefgroep
verkent en van daaruit mee nadenkt over de
hulpverlening. 

4. Contextgericht werken
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4.3 Andere initiatieven
n Regeling verblijf bij context.

De kinderen en jongeren die we opvangen
komen meestal uit gezinnen die het financieel
niet breed hebben. Dat leidt soms tot schrij-
nende situaties: ouders die een weekend-
verblijf afbellen omdat er geen geld meer is,
jongeren die niet op bezoek gaan bij vrienden
omdat ze hen niet op kosten willen jagen. In
2013 hebben we een regeling ‘verblijf bij 
context’ uitgewerkt. Binnen bepaalde voor-
waarden geven wij een vergoeding voor iedere
dag dat de kinderen of jongeren bij de context
verbli jven. Het bedrag van de tussenkomst is
afgestemd op het bedrag van de gezins -
bijslagen die ouders krijgen wanneer het kind
terugkeert in het gezin. De regeling is vooral
bedoeld om financiële drempels voor het
verblijf bij het netwerk weg te werken. 

n Steunfiguren
Sommige kinderen of jongeren hebben
nauwelijks of geen context en kunnen nooit
voor een dag of weekend naar hun netwerk.
Die vaststelling bracht ons bij de vraag of we
zelf niets konden doen om een steunend

netwerk te bieden aan kinderen zonder con-
text. In 2012 zijn we gestart met een
peterschaps project. Steunfiguren zijn vrij -
willigers die zich engageren om op regelmatige
tijdstippen contact te onderhouden met één
specifiek kind of jongere. De oproep voor 
steunfiguren werd ruim verspreid en onder
meer ook gepubliceerd in De Morgen en Visie.
Voor een zevental cliënten kon in 2013 een
steunrelatie worden opgestart. In 2014 willen
we blijven inzetten op steunfiguren. 

n Karavanserai 
In 2013 kregen we de mogelijkheid een hele
verdieping van het voormalige Arme Klaren
klooster in Aalst in gebruik te nemen. De
ruimte werd opgedeeld in elf studio's en een
gemeenschappelijke ruimte met een keuken
en ontspanningsruimte. In Karavanserai wonen
vijf niet-begeleide minderjarigen samen met
zes Belgische adolescenten. Iedere bewoner
heeft zich geëngageerd om deel te nemen aan
gezamenlijke activiteiten. Het is een manier
om sociaal isolement en vervreemding tegen
te gaan. Vluchtelingenwerk kende een prijs toe
aan Karavanserai.
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Aanmeldpunt voor niet-begeleide 
minderjarigen. 

Tot voor kort kon je voor problematische
opvoedingssituaties terecht bij het Comité
Bijzondere Jeugdzorg. Zij stelden een onder-
zoek in naar de opvoedingssituatie en zochten
passende hulp. Bij de overgang naar Integrale
Jeugdhulp zijn deze comités ontbonden. Het
aanmeldpunt wil de hulpvraag en -noden van
niet-begeleide minderjarigen in kaart brengen
en de procedure voor aanmelding bij de
Integrale Jeugdhulp inleiden. Het aanmeldpunt
is gestart in september 2013.

Juridische strijd met OCMW's
Lisanga begeleidt vluchtelingenjongeren met
een beschermingsstatus. De jongeren worden
ingeschreven in het OCMW en Lisanga staat in
voor de woonbegeleiding. In 2012 werden we
geconfronteerd met OCMW's die de inschrijving

van vluchtelingenjongeren stelselmatig weiger -
den.
Dit leidde tot een procedureslag voor de 
arbeidsrechtbank. Uiteindelijk besliste de
rechtbank in ons voordeel. Met deze uitspraak
leverden we onze eigen bijdrage aan de
jurisprudentie inzake steunverlening aan 
minderjarigen.

Vluchteling voor de klas
In 2013 verscheen 'The art of becoming', een
documentaire waarin drie niet-begeleide 
minderjarigen gedurende een jaar lang ge volgd
worden. De documentaire werd bekroond op
verschillende festivals en uitgezonden door de
VRT en RTBf. 'Lessen in het donker' biedt de
film aan voor vertoning in de hoogste graad
van het secundair onderwijs. Minor-Ndako
heeft een aanvullend aanbod waarbij een
voormalige niet-begeleide minder jarige geïn-
terviewd wordt door de leerlingen.

5. Beleidsgericht werk
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n Integrale Jeugdhulp. In 2014 maken alle
instanties die betrokken zijn bij de jeugd -
hulp - Centra Algemeen Welzijnswerk,
Centra voor Leerlingenbegeleiding, Dienst
Geestelijke Gezondheidszorg, Bijzondere
Jeugdzorg, Kind en Gezin en de voorzieningen
voor kinderen en jongeren met een 
handicap - de overstap naar de Integrale
jeugdhulp!

n Onroerend goed-projecten:  verbouwing
van de leefgroepen in de Vogelenzang -
straat en de Hooikaai en aankoop van een
pand voor de leefgroep van Koala.

n Minor-Ndako heeft zich tot doel gesteld
om de meest kwetsbare niet-begeleide
minderjarigen op te vangen. In het voor -
bije jaar telden we twee suïcidepogingen,
twee gedwongen en drie vrijwillige
opnames in de psychiatrie. We slagen erin
om onze doelgroep te bereiken maar het is
ook een uitdaging voor de teams. Het
numerieke overwicht van Afghaanse jongeren
vormde een andere nieuwe uitdaging. 

In 2014 willen we verder gaan op de ingeslagen
weg en oplossingen zoeken door:

n samenwerken met psychiatrie en out-
reach-diensten van psychiatrie;

n samenstellen van een expertengroep
van Afghanen en ex-NBMV;

n werken aan een zorgend netwerk rond
de jongeren door contextbegeleiding en
aanbieden van steunfiguren;

n inzetten op vorming, zorg en onderste-
uning voor de medewerkers.

n En als we mogen dromen …
n Eindelijk een protocol tussen de Federale

overheid en de Gemeenschappen voor
de opvang van niet-begeleide minder-
jarigen?

n Lisanga verankeren in de Integrale
Jeugdhulp als rechtstreeks toegankelijk
aanbod?

n Een tweede Karavanserai-project in
Brussel?

6. Wat brengt 2014?
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7. Minor-Ndako dankt

Foto’s: Mahshid Shamseddin


