Jaarverslag
2019

Opvang en begeleiding voor
minderjarigen en hun context.

Openingsreceptie Koala.
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VOORWOORD

Beste lezer,
2019 was voor Minor-Ndako opnieuw een intens en boeiend jaar. Zoals het hoort in
een jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar aan de hand van onze cijfers
en statistieken. Het levert een duidelijk overzicht op, maar gaat voorbij aan de essentie van ons werk.
Wat Minor-Ndako nu juist doet, de manier waarop en wat het voor de betrokkenen
betekent, laat zich niet zomaar vertalen in cijfers. In 2019 was dat niet anders. Het
kloppend hart van onze organisatie, onze missie, draait niet om cijfers en zal er
nooit om draaien. De mens en in het bijzonder het kind staat centraal in alles wat
we doen.
Er zijn veel voorbeelden en getuigenissen te geven van de zorg voor de kinderen en
jongeren achter de cijfers, we geven er graag één mee.
In april 2019 hebben we Amin opgevangen. Dertien jaar en alleen op de vlucht naar
Europa. Bij aankomst in België werd een zware medische problematiek vastgesteld
waardoor hij om de andere dag naar het ziekenhuis moet voor een volledige nierdialyse. Na een eerste opvang in het OOC van Steenokkerzeel (Fedasil) kreeg Minor-Ndako de vraag of wij hem konden opnemen. Team Primo ging hiermee aan de
slag. Samen met de dokters, de voogd, de school en de leefgroep werd er zorgvuldig
een traject op maat uitgewerkt. Vandaag is Amin nog steeds bij ons. Het gaat goed
met hem, hij krijgt de nodige zorgen, is goed geïntegreerd in de leefgroep en studeert flink tijdens de dagelijkse huiswerkbegeleiding.
Deze flexibiliteit en zorg, in al hun (organisatorische) complexiteit staat symbool
voor wat Minor-Ndako doet en wil zijn: een veilige en warme thuishaven voor de
meest kwetsbaren die elders tussen de mazen van het net dreigen te vallen.
Het engagement en de betrokkenheid op kinderen, jongeren en gezinnen typeerden
het werkingsjaar 2019. Het geeft ons de nodige focus in wat we doen en de acties
die we opzetten. Dit is en blijft de kern van ons dagdagelijks werk.
Dit kunnen we enkel realiseren door de inzet van zoveel mensen in en rond Minor-Ndako. Daarom willen we al onze medewerkers, onze vrijwilligers en onze partners oprecht bedanken voor de samenwerking en de enorme gedrevenheid in het
belang van elke minderjarige.

Veel leesplezier!
Heidi De Pauw
Voorzitter Raad van Bestuur
David Lowyck
Directeur
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Minor-Ndako heeft 191 begeleidingsplaatsen. Daarmee hebben we in 2019 hulpverlening
geboden aan 324 kinderen, jongeren en gezinnen.

VERSLAG VAN DE WERKING

Er waren 99 begeleidingen bij de afdelingen voor kinderen en gezinnen uit Brussel en de
Rand en 225 bij de afdelingen zie zich richten tot niet begeleide minderjarigen. In de loop
van het jaar werden er 139 begeleidingen afgesloten en 159 nieuwe opgestart.
Met de ‘reguliere’ werking van Minor-Ndako bedoelen we de afdelingen die werken met kinderen en gezinnen uit Vlaams-Brabant en Brussel. Dit staat tegenover de ‘categoriale’ werking die exclusief op niet-begeleide minderjarigen gericht is.

hulpverlening aan
324 kinderen,
jongeren en gezinnen
in 2019

Reguliere werking
AFDELING

PLAATSEN

BEGELEIDING

Columbus

16

53

Jacana

10

11

SUBTOTAAL

26

64

Benjamin

11

13

Koala

11

22

SUBTOTAAL

22

35

ALGEMEEN TOTAAL

48

99

De contextbegeleidingsdiensten Columbus en Jacana draaiden beiden een bezetting van
meer dan 100%. Columbus hanteert een aparte methodiek die kortdurend en krachtgericht
is. Daarmee bereikten ze 53 gezinnen. Jacana begeleidt de gezinnen van de kinderen die in
Koala en Benjamin verblijven en nog 11 andere gezinnen. Dit zijn vooral langlopende begeleidingen.
In Benjamin werden in 2019 13 kinderen opgevangen, in Koala waren dat er 22. Daaronder
ook 10 kinderen die we via crisishulp hebben opgevangen, voornamelijk in Koala (9).
In 2018 is de Vlaamse overheid begonnen met de uitrol van 1 gezin, 1 plan. Dat zijn regionale
netwerken die hulpvragen van kinderen, jongeren of gezinnen in een vroeg stadium willen
oppikken en door coaching verdere escalatie wil voorkomen. Minor-Ndako is partner in de
netwerken van Asse-Meise-Vilvoorde en het Brussels Gewest.
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Categoriale werking
AFDELING

LEEFTIJDSGROEP

PLAATSEN

BEGELEIDINGEN

Junior

7-14 jaar

10

41

5

11

Mina
Primo

7-14 jaar

10

21

Secondo

15-18 jaar

6

13

ST

15-18 jaar

3

6

Minor

12-18 jaar

9

14

Major

15-18 jaar

6

13

KT

15-18 jaar

4

6

53

98

SUBTOTAAL
Eligo

17-25 jaar

36

45

Studio 54

16-25 jaar

54

87

SUBTOTAAL

90

132

ALGEMEEN TOTAAL

143

230

Minor-Ndako heeft 53 residentiële plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen en 90 contextbegeleiding autonoom wonen.

Junior en Primo (elk 10 plaatsen) zijn leefgroepen die zich richten tot de jongste niet-begeleide minderjarigen, tussen 7 en 14 jaar.
Junior is vooral gericht op eerste lijnsopvang en korte termijn opvang. In 2019 werden er 52
jonge NBM opgevangen. Elf daarvan hen werden na een verblijf van hooguit enkele dagen
opgenomen in een pleeggezin. De collega’s van het Mina-team bieden intensieve contextbegeleiding om versnelde instroom in pleegzorg mogelijk te maken. Drie begeleidingen liepen
al van voor 01/01/2019, acht andere zijn opgestart in de loop van 2019. De jongeren in Junior
stromen vaak snel door: kinderen worden herenigd met hun ouders hier of in een derde land
of ze kunnen gaan inwonen bij een ander familielid. Andere kinderen kunnen na een langer
verblijf in Junior alsnog terecht in een pleeggezin. Als er opvang op langere termijn nodig is
wordt doorgeschakeld naar Primo.
Primo heeft in 2019 21 kinderen opgevangen. Primo biedt langere termijn opvang maar wekt
ook aan doorstroming. Een aantal jongeren kon herenigd worden met hun ouders. Anderen
werden opgenomen in een pleeggezin. Eén kind kon verhuizen naar een leefgroep van het
VAPH. Primo bood ook crisisopvang in een aantal situaties.
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Minor heeft in het voorbije jaar 14 jongeren opgevangen. Voor jongeren ouder dan 15 jaar
zijn er twee leefvormen die beiden voorbereiden op autonomie. Dat kan in een kleine autonome leefgroep als Major of Secondo of in een formule van kamerwonen (ST en KT). Met
(samengeteld) 19 plaatsen werden in die afdelingen 38 jongeren opgevangen.

Context-begeleiding autonoom wonen is de vakterm voor de begeleiding van jongeren die
de overgang maken naar zelfstandig wonen. Minor-Ndako heeft 36 plaatsen CBAW in het kader van de integrale jeugdhulp (Eligo). Daarnaast is er ook een projectmatig aanbod met 54
plaatsen (Studio 54) dat uitsluitend toegankelijk is voor jongeren die internationale bescherming genieten. Deze plaatsen zijn verdeeld over 5 antennes in Kortrijk, Gent, Aalst, Brussel
en Leuven. In 2019 werden 132 jongeren begeleid.
Binnen Studio 54 werd de woonvorm Kleine Wooneenheden (KWE) ontwikkeld. Dit is een
woonvorm waarbij verschillende jongeren samenleven in één woning. Ieder heeft een eigen
slaapkamer, maar sanitair en keuken worden gedeeld. In 2019 telden we 19 verschillende
bewoners in de KWE. Daarvan zijn er 2 in Kortrijk (7 pl.) en 1 in Brussel (3 pl.).
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Het belangrijkste
instroomkanaal blijft
de aanmeldprocedure
van de Jeugdhulp.
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Toegankelijkheid van de jeugdhulpverlening voor NBM
Vorig jaar zijn er volgens de cijfers van Dienst Vreemdelingenzaken 1220 NBM toegekomen in ons land. Minor-Ndako wil de hand reiken aan de meest kwetsbare
niet-begeleide minderjarigen. Hoe gebeurt de selectie?

In sommige situaties nemen we meteen op
Onmiddellijke opname. De jongste NBM (< 14 jaar) kunnen rechtstreeks opgenomen worden op verwijzing van Fedasil, Dienst Voogdij of een andere instantie die de jongere
aantreft. Dit zijn de jongeren die instromen bij Junior of via
het Mina-team naar een pleeggezin georiënteerd worden.
Langs deze weg zijn er in 2019 55 kinderen ingestroomd
(drie van hen bij Primo omdat Junior vol was).
Crisishulpverlening: in noodsituaties kunnen jongeren
aangemeld worden bij een crisismeldpunt van de jeugdhulp.
Bij voorbeeld, wanneer een (vermoedelijk) slachtoffer van
mensenhandel wordt aangetroffen. We kunnen enkel opnemen als er toevallig net een plaats vrij is. Soms gaan we voor
een noodsituatie tijdelijk in overtal. In het voorbije jaar kregen 15 jongeren crisishulp in de afdelingen voor NBM.
Het belangrijkste instroomkanaal blijft evenwel de aanmeldprocedure van de Integrale jeugdhulp. Minor-Ndako beschikt
over een eigen aanmeldpunt waar voogden terecht kunnen
voor ondersteuning om een aanvraag voor jeugdhulp in
te dienen. Daarbij wordt gepeild naar het welzijn van de
jongere en in het bijzonder naar kwetsbaarheidsfactoren.
De voogd, de jongere of personen uit de omgeving van de
jongere kunnen elementen aandragen. Eventueel helpen
we bij het oriënteren naar gespecialiseerde diagnostiek,
vb. om een inschatting te maken of er al dan niet sprake is
van een beperking. In 2019 heeft ons meldpunt 80 dossiers
opgevolgd waaronder 48 nieuwe dossiers opgestart en 31
afgesloten. De aanmeldpunten van Antwerpen en Limburg
volgden respectievelijk 49 en 39 aanvraagdossiers op. Via de
drie gespecialiseerde aanmeldpunten kwamen er 168 vragen
naar jeugdhulp. Daarnaast komen er ook vragen via het aanmeldpunt van Fedasil in Steenokkerzeel of via een CLB, CAW
of andere dienst.
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1G1P

“1 Gezin 1 Plan” is een initiatief van de overheid waarbij gevraagd wordt aan organisaties die contextbegeleiding aanbieden, om
regionaal en intersectoraal een samenwerkingsverband op te zetten. Sinds 2018 maakt
Minor-Ndako deel uit van 2 dergelijke samenwerkingsverbanden.
In Brussel zijn we zo partner in het 1G1P-samenwerkingsverband ‘Sonja Erteejee’. In
regio Halle-Vilvoorde zijn we partner in ‘1G1P
Asse-Meise-Vilvoorde’. Voor de regio Halle
is er geen samenwerkingsverband, mogelijk
worden hier in 2020 middelen voor vrij gemaakt.
Elk samenwerkingsverband heeft als opdracht om de wachtlijsten in de regio te
verkleinen, een eerstelijns psychologische
functie uit te bouwen en iets op te zetten
waardoor gezinnen zelf de regie van hulpverlening in de hand kunnen houden. Een stevige opdracht dus, waarbij elk samenwerkingsverband veel ruimte heeft om dit inhoudelijk
vorm te geven. Vanuit Minor-Ndako participeren we op verschillende niveau’s: in de
stuurgroepen, maar ook op het terrein zelf.

In Brussel, samenwerkingsverband Sonja
Erteejee, wordt er sterk ingezet op het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk. We
konden zelf al enkele keren beroep doen op
vrijwilligers die gezinnen mee ondersteunen. Daarnaast is er een goeie samenwerking tussen ons team Jacana en het team
van gezinscoaches van Sonja Erteejee.
In Vlaams-Brabant, samenwerkingsverband
1G1P Asse-Meise-Vilvoorde, hebben we een
Minor-Ndako-medewerker die lid is van het
team gezinscoaches. We leren in dit intersectorale team om maximaal krachtgericht
te werken. We werken nauw samen met
Eigen Kracht-conferenties. We zetten maximaal in op een warm onthaal van aanmeldingen. We zoeken volop naar manieren om
de regie van hulpverlening maximaal bij het
gezin te leggen, met gepaste steun van de
gezinscoach.
2019 was vooral een jaar van investeren
in visie, ontwikkelen van goede praktijken,
uitbouwen van een goeie intersectorale samenwerking. Onvermijdelijk was er nog veel
onduidelijkheid en chaos, maar we hopen in
2020 de visie helder in praktijk te kunnen
omzetten.

MinorNdako maakt
deel uit van
twee samenwerkingsverbanden
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Opvang van
niet-begeleide
minderjarige
kinderen in
een gezin.
Het Mina –team streeft ernaar jonge NBM (tot 14 jaar) zo snel mogelijk na aankomst onder te
brengen in een pleeggezin. Het Mina-team bestaat uit 3 begeleiders die dicht bij de gezinnen
staan. De pleegouder(s) en hun eventuele kinderen worden hier goed op voorbereid. Ook de
niet-begeleide minderjarige zelf krijgt informatie. Indien mogelijk is er een gesprek met de
familie in het herkomstland. In de eerste periode biedt het Mina-team intensieve ondersteuning aan het kind en de pleegouders. Als de situatie stabiel is nemen de collega›s van
Pleegzorg Vlaanderen de begeleiding over. Er is een onkostenvergoeding om te voorzien in
de opvang van het kind.
Een NBM die opgroeit in een pleeggezin, groeit op in een veilige en stabiele omgeving. De
kinderen integreren snel in de nieuwe omgeving en leren de taal binnen enkele maanden.
Binnen een pleeggezin is er rust, ruimte en tijd voor individuele aandacht en we zien dat dit
heel positief is voor het welzijn van de kinderen.
Het Mina-team is begonnen met directe plaatsingen in 2017. Sindsdien zijn er in totaal 25
kinderen bij een pleeggezin ondergebracht, waarvan 8 in 2019. Om dit te kunnen doen hebben we pleeggezinnen nodig. Daarom hebben we in het voorbije jaar geïnvesteerd in een
brochure om pleeggezinnen te werven.
Meer info en de brochure vind je hier
https://minor-ndako.be/watwedoen/pleegzorg/

Jonge kinderen
worden best opgevangen
in een gezin
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Een vaste
stek voor
Koala
OPENING
KOALA & JACANA

De werking van Koala werd opgestart in 2009 vanuit een
voorlopige opvanglocatie. Ondertussen werd naarstig verder
gezocht naar een definitieve vestigingsplaats. Maar dat bleek
niet eenvoudig. De woningmarkt in de Rand is overbevraagd,
de prijzen torenhoog en onze middelen beperkt. Uiteindelijk
vonden we een geschikt pand in Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek), maar dat moest helemaal gerenoveerd worden.
In 2019, na drie keer verhuizen en na 10 jaar werking, kon
Koala eindelijk zijn definitieve stek betrekken.

Graag nodigen we jullie van harte uit op vrijdag
27 september voor een broodjeslunch van 12u-14u
ter ere van de officiële opening van de definitieve thuis
van leefgroep Koala en thuisbegeleidingsdienst Jacana.
Officiële inhuldiging om 12u30
Gelieve jullie aanwezigheid te bevestigen ten laatste op 23
september per mail aan marie.van.geem@minor-ndako.be
of sandrine.sallets@minor-ndako.be
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Straatkinderen
Het fenomeen van Noord-Afrikaanse
jongeren die door Europa rondzwerven is al jaren gekend. Ze onttrekken
ze zich aan de structuren die instaan
voor de opvang en omkadering van
NBM en (over)leven in de marge van
de grote steden. De jongeren die bij
Minor-Ndako worden aangemeld zijn
doorgaans 16 of 17 jaar.

In juni 2019 kregen we een aanmelding van een NBM met
hetzelfde profiel maar dat bleek een kind jonger dan 12
jaar. We beseften al snel dat we nooit zijn vertrouwen zouden winnen door hem op te sluiten, dus hebben we allerlei
diensten aangeboden: een maaltijd, een douche, een bed,
medische zorg, de mogelijkheid om naar huis te bellen. Maar
niets kon baten. In vijf dagen is hij zes keer opgenomen –
soms onder invloed van lijm of andere verdovende middelen
– en telkens weer gaan lopen. Die zesde keer is hij meer dan
een uur gebleven. Hij heeft gegeten en een douche genomen
en is hij terug vertrokken. Naar Parijs, beweerde hij, waar
een vriend zou vrijkomen. Daarna hebben we hem meer dan
2 maanden niet meer gezien. Ondertussen zagen we wel 5
andere jongeren met hetzelfde profiel.
Dit bracht ons tot de vaststelling dat er straatkinderen leven
in Brussel. In het najaar hebben we verschillende diensten
en organisaties bijeengebracht om een beter zicht te krijgen
op het fenomeen en mogelijke pistes voor hulpverlening af
te tasten. We zijn ervan overtuigd dat een ketenaanpak nodig is. Minor-Ndako kan een schakel zijn, maar als opvangpartner hebben we niet de autoriteit om over de grenzen
van bevoegdheidsniveaus heen een ketting te smeden. Daarom hebben we het initiatief overgedragen aan het Kinderrechtencommissariaat en zijn Franstalige tegenhanger.

zes keer
opgenomen en
telkens weer
gaan lopen
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KLEINE
WOONEENHEDEN:
Wat vinden
jongeren er zelf van?
ABDUL HADI

In december 2016 kwam ik in de KWE van Sint-Niklaas
wonen. In Juni 2018 ben ik verhuisd om samen met mijn
familie te wonen. Ik heb er dus een jaar en half gewoond.
De leukste momenten waren het samen koken en samen
eten aan tafel. Ik weet dat we er destijds vaak moeilijk
over deden, maar achteraf gezien waren dat echt de
mooie momenten. Ook de activiteiten zijn goede herinneringen: gaan eten voor iemand zijn verjaardag, gaan
kajakken, gaan zwemmen, … De aankomst van mijn ouders in België was uiteraard ook heel speciaal, voor mij
dan. Iets wat ik absoluut nooit zal vergeten. Het beste
groepsmoment is misschien wel toen echt iedereen naar
ons KWE-huis kwam om te helpen kuisen. Daarna kookten we samen en aten we spaghetti. Iedereen was er toen,
zelfs Yvette! Wat hebben we gelachen die dag.
Eerlijk, als ik op voorhand had kunnen kiezen, was ik
alleen gaan wonen. Maar tegelijk denk ik: dan zouden er
ook vaak vrienden komen slapen, dus op zich lijkt dit wat
op de KWE? Want in de KWE heb ik W. leren kennen en dat
is nu echt een super goede vriend. We zien elkaar nog wekelijks, sporten vaak samen en hebben veel gesprekken
over school, familie, … Zijn familie is hier ook via gezinshereniging, dus we hadden veel steun aan elkaar tijdens
de soms moeilijke en lastige momenten van de procedure. Als je samenwoont, leer je elkaar op een andere manier kennen dan vrienden met wie je af en toe afspreekt.
W. hielp me bijvoorbeeld vaak om op tijd wakker worden
voor school (nu vraag ik dat aan mijn broers en zussen :-).

De begeleiders van de KWE kenden ook al onze vrienden.
Dit was toen soms wat lastig, maar nu eigenlijk wel leuk.
Dat is niet zoals op het OCMW, waar alles vanachter een
bureau gebeurt en waar je niemand mee naartoe mag
nemen. Moeilijk in de KWE was dan weer het kuisen. Er
was altijd discussie over kuisen, het was altijd vuil… Als je
alleen woont, kuis je zelf en hou je je eigen huis proper.
Maar in de KWE ben je als groep verantwoordelijk, heb je
anderen die alles vuil maken en niemand die wil kuisen
of zeggen dat iets van hem is. Dat is lastig. Nu ik terug
mijn familie bij me heb, is het leven terug makkelijker
geworden. Mijn mama kookt elke dag het beste Syrische
eten! Dus ik kom thuis van school of werk en moet niet
meer nadenken over koken, boodschappen, kuisen, …
Mijn broers en zussen help ik nu met huiswerk, wat ik
leuk vind. Ik help mijn familie nu met het OCMW, papieren, school, etc. Dit heb ik echt wel geleerd in mijn periode in de KWE. Als je in een groot centrum zit, weet je niets
van die dingen.
Als tip voor de begeleiders wil ik vooral meegeven dat
je niet te vaak mag zeggen dat we iets ‘moeten’ doen.
Want dan luisteren we toch niet :-) Beter is om gewoon te
vertellen wat er slecht is of kan gebeuren als je iets niet
doet. Want uiteindelijk zijn wij het die het moeten doen,
we moeten het zelf doen. En ook het koken moet zeker
blijven. Eerlijk, dat was het enige moment van de week
dat we gezond aten. En die momenten mis ik soms wel.
Dat is een beetje zoals met je familie allemaal samen aan
tafel zit en eten. Dat zijn belangrijke momenten.
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WASIM
In augustus 2017 ben ik verhuisd naar
Kortrijk. Voordien verbleef ik in het centrum van Poelkapelle. Via mijn voogd
hoorde ik van de KWE in Kortrijk en samen
gingen we op bezoek. De begeleiders van
Minor-Ndako vertelden dat ik hier zelfstandig zou wonen en er mijn eigen kamer
zou hebben. Voor mij leek dit wel een
goeie keuze: ik voelde me op dat moment
nog niet klaar om volledig op mijn eigen
benen te staan, maar ik had wel mijn eigen plaats. De keuze was snel gemaakt.
Ik verhuisde naar een vreemde stad en
nieuwe school. Het feit dat de begeleiders
van de KWE dagelijks aanwezig waren in
huis deden mij enorm veel deugd en was
een grote steun. Andere leuke momenten
waren de gezamenlijke activiteiten zoals
karten, bowling en lopen. De leukste herinneringen aan de KWE blijven echter de
kookactiviteiten, het samen thee drinken
met de begeleiders en de BBQ’s in de zomer. De sfeer was altijd leuk en gezellig!
Na één jaar KWE ben ik alleen gaan wonen
in een studio in Kortrijk. Nadien kreeg ik
nog altijd begeleiding van Minor-Ndako,
maar minder intensief dan voorheen. Dit
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was echter geen probleem aangezien ik
veel zelfstandiger geworden ben dankzij
de KWE. Daarnaast kan ik ook rekenen op
de steun van een steunfiguur. We doen samen vaak leuke dingen en ik haal hier veel
kracht uit. Ik ben enorm blij dat er voor
mij een steunfiguur gevonden is.
Moeilijker bij de KWE is dat zowel de badkamer als de keuken gemeenschappelijke
ruimtes zijn. Niet iedereen deed altijd
even zijn best om op te ruimen wat soms
tot discussies leidde. Samenleven met
anderen is niet altijd even makkelijk, maar
achteraf gezien ben ik heel gelukkig over
mijn tijd in de KWE. Het is voor mij soms
heel moeilijk geweest in Kortrijk, maar ik
heb veel geleerd en ben sterker geworden dankzij jullie hulp. Ik kijk nu positief
naar de toekomst. Andere jongeren zou ik
aanraden om ook eerst in de KWE te verblijven. Misschien moet de begeleiding wel
wat strenger zijn, want anders gaat het
huis niet proper blijven :-)

MINOR
L!nK
VOOR niet-begeleide minderjarige vluchtelingen,
DOOR ex-niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.
Minor L!nK bestaat uit een kerngroep van jongeren die
ooit zelf door Minor-Ndako begeleid werden. Jongeren
die uit eigen ervaring weten hoe het voelt om alles wat
vertrouwd is te moeten achterlaten, als minderjarige
vluchteling alleen aan te komen in België, de taal niet
te spreken, de stress te ervaren rond de asielprocedure,
het vele verhuizen en aanpassen ...
De jongeren uit L!nK zijn nu veerkrachtige twintigers
die studeren en/of werken. Jongeren met ambitie, met
dromen en met hoop. Ze willen zichzelf organiseren en
zich inzetten voor andere jongeren. Door hun verhaal
te delen, een positief rolmodel en een steun te zijn voor
andere jongeren.

Jongeren met
ambitie, met
dromen en met
hoop die zich
willen inzetten
voor andere
jongeren door
hun verhaal te
delen, een positief
rolmodel te zijn

Ook als organisatie maken wij dankbaar gebruik van de
expertise van deze L!nK Jongeren, en zetten we hen in
als kritisch klankbord, bijvoorbeeld rond visieteksten
die we uitschrijven binnen Minor Ndako. Zo krijgen zij
een stem binnen de organisatie. Ook andere overlegplatformen/ opstartende organisaties en politici komen
input vragen bij L!nK-jongeren. Zo bereikt hun stem ook
de bredere maatschappij.
In 2019 werden de L!nK-jongeren een weekend lang
ondergedompeld in verbindende communicatie, en gingen ze aan de slag om filmpjes te maken. Filmpjes die
ze wilden maken over hun leven, over hoe het voor hen
was om in België aan te komen, of advies dat ze wilden
doorgeven aan andere jongeren. De filmpjes werden in
december getoond in de KVS, gevolgd door een panelgesprek.
Benieuwd?
Via onderstaande link kom je uit op een aantal
L!nK-filmpjes!
https://www.youtube.com/watch?v=ZOlBbZGetJ0&list=PLeovKIhR20MbSFNPwomE3Y0KbRr98ntk2
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Info

Minor-Ndako
Vogelenzangstraat 76
1070 Anderlecht
02 503 56 29
www.minor-ndako.be
facebook.com/minor-ndako
Giften fiscaal aftrekbaar vanaf 40€
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel
IBAN BE 10 0000 0000 0404
mededeling +++ 128/2319/00049 +++
Giften zonder fiscaal attest
IBAN BE13 0682 4514 9339
Raad van Bestuur
Herwig Teugels (voorzitter tot 23/04/2019);
Heidi De Pauw (voorzitter vanaf 23/04/2019);
Luc Roose(penningmeester); Elfie Van Ransbeeck
(secretaris); Chris Downes; Sandro d’Anna; Bart Van
Bambost; Annelies Storme; Isabelle Suy; Kleo Dubois

partners

colofon

V.U.
Herwig Teugels
Vogelenzangstraat 76
1070 Anderlecht
eindredactie
Johan Vangenechten
FOTOGRAFIE

Aboubacar Nassir Mohamed
Hannelore Haemers
grafisch ontwerp
www.fennazamouri.be
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