Word Steunfiguur
EN SCHRIJF MEE AAN MIJN VERHAAL

Interesse?
Aarzel niet en neem contact op met:
www.minor-ndako.be
steunfiguren@minor-ndako.be

Niet-begeleide Buitenlandse Minderjarigen komen uit alle delen van de wereld en dragen
stuk voor stuk hun eigen verhaal met zich mee. Minor-Ndako vzw voorziet in de opvang en
begeleiding van deze jongeren. Naast onze hulpverlening willen wij hen ook extra steun
kunnen aanbieden via een steungezin / steunfiguur. Op deze manier wordt hun sociale
netwerk verruimd en wordt tegelijkertijd hun integratie in de Belgische samenleving
bevorderd. Door samen met een steunfiguur/steungezin activiteiten te doen en een weg af te
leggen bouwen de jongeren aan hun zelfvertrouwen en aan het vertrouwen in anderen.

“Mijn naam is Noëlla. Twee jaar geleden ben ik alleen
vanuit Congo naar België gekomen. Ik woon in een centrum,
samen met andere niet begeleider buitenlandse minderjarigen.
Nu ga ik begeleid zelfstandig wonen. Ik kijk er naar uit maar
ik ben ook wel wat bang. Ik sta er bijna helemaal alleen voor.
Ik zou het fijn vinden om af en toe bij jou te kunnen langskomen voor een babbel, voor wat hulp of gewoon om samen
iets leuks te doen.”

WAT KRIJG JE ER ALS STEUNFIGUUR/
STEUNGEZIN VOOR TERUG?
• Je kan een wezenlijk verschil maken in het leven
van een jongere
• Je werkt mee aan een solidaire samenleving
• Je leert een andere cultuur (andere gebruiken,
gewoonten,…) kennen via persoonlijk contact met
een jongere
• Je wordt ondersteund in je engagement door de
begeleiding van Minor-Ndako vzw. Bij vragen /
bedenkingen kan je steeds bij hen terecht.

WAT KAN JIJ AAN EEN JONGERE BIEDEN ?
• Samen een activiteit doen (winkelen, naar de
film gaan, sporten,…)
• Samen koken en eten
• Een dagje samen op uitstap gaan
• Bellen of mailen met elkaar, een verjaardagskaartje sturen

“Mijn naam is Yassin. Ik ben 14 jaar. Toen ik 9 jaar was
verloor ik mijn beide ouders in Afghanistan. Ik ging bij de
familie van mijn neef inwonen. Kort hierna zijn we gevlucht
naar België. We hebben een jaar gereisd. Sinds 2 jaar woon
ik in België. Ik ga naar school maar ik mis mijn familie. Ik
woon in een centrum maar verveel me vaak in het weekend.
Kan jij af en toe eens langskomen om iets leuks te gaan
doen?”

ALS STEUNFIGUUR/STEUNGEZIN GEEF JE ZELF AAN HOEVEEL TIJD JE KAN
INVESTEREN IN EEN STEUNRELATIE.

      

www.minor-ndako.be

steunfiguren@minor-ndako.be

