
Pleegouder 
voor een kind 
op de vlucht



Directe pleegplaatsingen:  
Opvang van Niet-begeleide  
minder jarige vluchtelingen  
(nbmv) in een gezin

We zijn ervan overtuigd dat een jong  
vluchtelingenkind de meeste stabiliteit en  
zekerheid krijgt in gezinsverband.

We plaatsen niet-begeleide minderjarigen tot  
en met 14 jaar binnen enkele dagen na aankomst 
in België in een pleeggezin.
 De pleegouder(s) en hun eventuele kinderen 
worden goed voorbereid op deze directe pleeg-
plaatsing.
 In de eerste periode begeleiden we zowel het 
kind als de pleegouders intensief. Daarna nemen 
de collega’s van Pleegzorg Vlaanderen de bege-
leiding over. Er is een onkostenvergoeding om te 
voorzien in de opvang van het kind.
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Wij zijn een hecht team 
van begeleiders dat 
vluchtelingenkinderen 
en hun pleegouders  
bijstaat.

Er zijn enorm veel vragen 
waarom, hoe en op welke  
manier je kan helpen.

Laten we beginnen met 
de 5 belangrijkste vragen.
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1. Waarom zou ik 
een vluchte lingen- 
kind opvangen?

Een niet-begeleide minderjarige  
is helemaal alleen in België.  

Door stabiliteit en zekerheid te  
bieden, geef je iemand de kans op 
een waardevol leven in een veilig 
land. P
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Mijn mama en papa vertelden het in de winter aan 
tafel: we gaan een vluchtelingenkind opvangen. 
Ik was verrast maar begon er mij ook al on-
middellijk een beeld bij te vormen. Ik wou alles  
voorbereiden en klaarstaan om een kind op te 
vangen.
 Toen ik hoorde dat er een meisje van 6 ging 
komen, was ik wel even teleurgesteld. Ik had 
gehoopt op een jongen.
 In het begin deed ik de deur van het toilet op 
slot en voelde ik me alsof er een vreemde in huis 
was. Na twee maanden begon ik eraan te wennen 
en nu kennen we elkaar echt. Ze weent wel snel, 
bijvoorbeeld als we lachen met het feit dat ze een 
protje laat, kan ze daar niet tegen.
 Op school stellen ze al geen vragen meer. 
Haar mama en papa komen binnenkort naar  
België. Ik hoop dat ze naar dezelfde school kan 
blijven gaan als haar ouders komen.
 Voor mijn kleine broertje gaat het moeilijk zijn 
als ze weg is: ze maken veel ruzie, maar ze spelen 
heel veel met elkaar en zijn echt beste vrienden.

Kasper, 12 jaar, 
gastbroer van Amina



2. Hoe anders is  
zo’n kind?

Een kind is een kind. Punt.

Het grote verschil is het verschil  
in cultuur: de taal, de voeding,  
de religie, de normen en waarden, 
de voorgeschiedenis in het land  
van herkomst. 

Dat zijn stuk voor stuk dingen  
die je van elkaar ontdekt,  
leert en doorgeeft.  

Wij helpen jullie daarbij.

Niet
Begeleide
Minderjarige
Vluchtelingen … 

… zijn kinderen en jongeren onder de 18 jaar 
die alleen, zonder ouderlijk gezag, aankomen 
in België. 95% van deze kinderen zijn jongens. 

Alle NBMV krijgen een voogd toegewezen.  
De voogd is de wettelijke vertegenwoordiger die 
moet toezien op het algemeen welzijn van de 
minderjarige. Ook is de voogd verantwoordelijk 
voor het indienen van de asielaanvraag of een 
andere aanvraag tot verblijfsvergunning van 
de minderjarige. De voogd is verbonden aan de 
dienst Voogdij. De voogd is een belangrijke partner 
voor een pleeggezin en staat vaak in nauw contact 
met hen. 
 De (asiel)procedure is een periode vol onduide-
lijkheid en onzekerheid die veel spanning bij de 
jongere kan teweegbrengen. Velen worden erkend 
als vluchteling of krijgen een ander statuut. 



“Voor de biologische familie  
is het een geruststelling  

dat hun kind bij een  
familie opgevangen wordt,  

het kind is veilig en in goede  
handen.” 

Team Mina, Minor-Ndako

Cultuur

Cultuurverschillen kunnen zowel een bron zijn 
van rijkdom als van misverstanden. 
 Voor pleegouders is het belangrijk aandacht te 
hebben voor de cultuur van het kind. Wat eet het 
kind bijvoorbeeld graag, wat waren de gewoontes 
in het land van herkomst, is het kind gelovig? 
 Heel wat niet-begeleide minderjarigen komen 
uit een groepscultuur. Er wordt respect getoond 
voor ouderen in de familie en het kind is het  
niet gewend een eigen mening te hebben.  
Open communicatie en praten over gevoelens 
kan voor hen moeilijk zijn.
 Cultuurgelijke pleegouders kunnen hierin een 
meerwaarde betekenen.
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3. Hoeveel extra 
werk brengt het  
met zich mee?

Ons (klein) team is er om te helpen,  
staat heel dicht bij elk pleeggezin  
en is snel bereikbaar om te onder-
steunen en raad te geven.

“Sandra kan ik echt heel 
makkelijk bereiken.  

Het is fijn om van haar 
praktische hulp te krijgen. 

Dan kunnen wij weer verder.”
Hannelore, pleegouder



“Wij hopen elk jong 
kind dat aankomt in 

België zo snel mogelijk 
in een pleeggezin te 

plaatsen.”
Team Mina, Minor-Ndako

Eigenlijk kun je je niet voorbereiden op zo’n  
directe plaatsing. Het kan tot op zekere hoogte: 
de voorbereidende gesprekken geven handvaten, 
maar je weet pas wat het is als het kind er is.
Onze ouders zijn heel betrokken en bieden veel 
ondersteuning. Een goed netwerk is erg belangrijk.
 We geloven niet in matchen, een kind is  
een kind en hoe dat loopt is niet te voorspellen,  
dus de directe opstart past helemaal bij ons. 
Er ontstaat een hele nieuwe dynamiek in huis, 
die positieve en negatieve kanten heeft. 
 Ik moet nog vaak denken aan de metafoor met 
de mobiel die gebruikt werd tijdens de vorming. 
We zijn een aantal maanden uit balans geweest 
en soms zijn we weer helemaal in balans.  
We vangen een jong kind op, wat natuurlijk meer 
zorg en ‘werk’ geeft. We waren ons hiervan wel 
bewust. Regels in het gezin die eerst zo vanzelf-
sprekend waren, moesten ineens weer uitgelegd 
worden.
 Het is belangrijk om het dagelijkse leven op  
te pakken, zo gewoon mogelijk te doen en niet 
te veel te focussen op wat er in het verleden van 
het leven van het kind is gebeurd. 
 Het kind moet kind kunnen zijn zoals de  
andere kinderen.

Maarten, pleegouder P
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“Elke  
niet-begeleide  
minderjarige  

is een gewoon kind  
in een ongewone  

situatie.”
Team Mina, Minor-Ndako

Nederlands is een  
nieuwe taal

Het kind start het liefst zo snel mogelijk met 
school en het leren van de Nederlandse taal.
Binnen het gezin is het in het begin zoeken om 
met elkaar te communiceren. Het helpt om de 
taal visueel te ondersteunen met pictogrammen 
en veel te tekenen. Sommige kinderen hebben 
een basiskennis Frans of Engels. 
 Probeer in het begin activiteiten te doen 
waarbij taal minder belangrijk is. Spelletjes zoals 
Uno of Mikado kan je al snel spelen. Samen 
muziek van hun land beluisteren, films kijken of 
voetbal spelen, trampolinespringen of samen 
fietsen zijn voorbeelden van fijne activiteiten om 
samen te ondernemen. 
 Omdat een kind zich in het begin nog niet kan 
uitdrukken en jullie niet begrijpt, is er meer kans 
op frustraties of misverstanden. Het is belangrijk 
om hier alert voor te zijn. 
 Bij belangrijke gesprekken is het goed om een 
tolk in te schakelen. De begeleider kan daarbij 
helpen. 
 We zien dat kinderen zich na 2 tot 3 maanden 
redelijk kunnen redden in het Nederlands. 
Gezinnen die meertalig zijn ervaren deze moeilijk-
heden minder in het begin. 
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Tijdens het eerste gesprek met de pleegouders 
en Imran, werd het duidelijk dat de overstap van 
OKAN naar gewoon onderwijs heel wat onzeker-
heden veroorzaakte bij Imran en zijn pleegouders. 
 Ze hadden nog geen ervaring met het deeltijds 
onderwijs en wat dit precies inhield. Het intake-
gesprek, en ook het feit dat wij als school al wat 
ervaring hebben met niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen, stelden de pleegouders en Imran 
gerust. Doorheen het schooljaar werden de 
pleegouders natuurlijk uitgenodigd op het  
oudercontact, maar ook tussenin was er heel 
wat communicatie tussen hen en mezelf.  
Zo werden ze mee op de hoogte gehouden van 
zowel het schoolse traject als van de feedback 
van de werkgever waar Imran stage liep.  
 Toen duidelijk werd dat lezen en schrijven nog 
moeilijk liepen, werd extra taalondersteuning 
voorzien voor Imran. De werkgever was echter 
lovend over Imran: snel om nieuwe taken aan te 
leren, een goed werktempo, geïnteresseerd in  
de job en een teamplayer. Die positieve feedback 
leidde ertoe dat ook het zelfbeeld van Imran een 
‘boost’ kreeg. Hij voelde zich naar het einde van 
het schooljaar duidelijk beter dan toen hij startte.

Griet en Imran
Leerkracht en leerling P
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4. Loopt  
het dan nooit  
moeilijk?

Je kan nooit op alles voorbereid zijn.  
Wij niet, jullie niet en de kinderen niet.  
Sommige pro blemen moeten  
gewoonweg opgelost worden als  
ze zich stellen. Dat is soms moeilijk, 
maar niet onmogelijk.

Wij vangen een 15-jarige Eritrese jongen op bij 
ons thuis. Hij is nu anderhalf jaar bij ons.
 De initiële klik was er (ook al is Samuel een 
heel introverte jongen en is er in ons gezin  
niemand zo), en we voelden meteen dat het zou 
loslopen. We hadden geen verwachtingen vooraf 
en ik denk dat dit in ons voordeel heeft gespeeld. 
Zo hebben we nu geleerd dat Samuel liever niet 
verplicht participeert aan activiteiten, maar er 
wel enorm van geniet om in ons actief gezin 
aanwezig te zijn. Voor hem is het belangrijk dat 
hij genoeg eigen ruimte krijgt. 
 We kozen ook bewust voor een oudere jongen 
dan onze kinderen (mijn dochter was 9 jaar en 
mijn zoon 7 jaar, toen Samuel op zijn 13de bij ons 
aankwam). We wilden eerder een oudere ‘broer’ 
voor hen waardoor we ook het verschil in aanpak 
konden uitleggen aan onze eigen kinderen.  
Ze hebben nu af en toe ruzie, maar dat zien we 
als een teken dat ze elkaar echt gevonden hebben. 
Ze zullen nooit aangeven dat ze willen dat hij 
weer weggaat, integendeel, het zal vreemd zijn 
als zijn ouders ooit hier zijn.
 Samuel heeft een gigantisch ochtendhumeur. 
Maar het moet allemaal niet perfect zijn bij ons, 
we kunnen het relativeren. Het is een toffe jongen, 
hij is een verrijking voor ons gezin. 

Dietlinde, pleegouder



Psychosociaal

Jongeren zijn altijd bezorgd om hun familie.  
Het is belangrijk om, indien mogelijk, rechtstreeks 
contact tussen ouders, jongeren en pleegouders 
te installeren. Vaak is gemis heel erg aanwezig 
bij niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. 
School en hobby’s kunnen zorgen voor afleiding 
maar het kind kan ook nood hebben aan een 
plek om dit gemis te verwerken. Een (t)huis bij 
pleegouders kan helend zijn.
 Doordat het vertrouwde sociale netwerk is 
weggevallen, kan het goed zijn om contact te 
zoeken met mensen uit het land van herkomst. 
Praten in hun eigen taal kan zorgen voor een 
gevoel van veiligheid.
 NBMV hebben vaak mentaal en fysiek veel 
zaken te verwerken. Dit kan zich uiten in bijvoor-
beeld slaapmoeilijkheden. Vele jongeren hebben 
geheimen of opdrachten van de familie te ver-
vullen. Ook dit kan zorgen voor extra druk op het 
kind. Soms is er nood aan extra ondersteuning 
in de vorm van therapie. 
 Ondanks de vele moeilijke dingen in het ver-
leden én de moeilijkheden en stressfactoren in 
het dagelijkse leven, zien wij veel veerkracht bij 
deze kinderen.

“Het loopt  
bijna nooit  
fout”

“Deze  
kinderen zijn 

heel flexibel en  
veerkrachtig”

Walter, kinderpsycholoog
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“Een niet-begeleide minderjarige 
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 veel 
effect heeft op het welzijn van de 
kinderen.”
Team Mina, Minor-Ndako
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5. Hoe vaak 
worden  
de kinderen  
herenigd met  
hun ouders?

Meer dan de helft van de kinderen 
worden herenigd met hun gezin,  
dat nog in het thuisland of een ander 
land is. Al duurt dit makkelijk  
1 à 2 jaar. Initieel kan het soms lijken 
dat de ouders verdwenen zijn,  
maar dan worden ze toch gevonden.

Het gebeurt ook dat het contact 
nooit meer wordt hersteld. 

“Mijn mama haar 
Nederlands is  

een beetje kapot”
Asma, 10 jaar, 

Afghanistan



Gezinshereniging

In principe kan elke niet-begeleide minderjarige 
voor zijn 18e verjaardag gezinshereniging aan-
vragen, dat is een recht. De ouders en broertjes 
of zusjes onder de 18 jaar kunnen dan naar  
België komen.  
 Gezinshereniging is een lange en dure proce-
dure. Afhankelijk van waar de familie zich bevindt, 
binnen of buiten Europa, kan de procedure gestart 
worden. De voogd is hiervoor verantwoordelijk. 
 Pleeggezinnen worden voorbereid op de komst 
van de ouders.
 Als de familie aankomt in België, stopt in  
principe de pleegplaatsing. De meeste kinderen 
willen meteen bij hun ouders gaan wonen,  
zij verblijven dan samen in een opvangcentrum. 
Soms is er een overgang met nog een gedeeltelijk 
verblijf in het pleeggezin. Dit wordt altijd in samen-
spraak met alle partijen besloten. Als pleegouders 
ben je niet verantwoordelijk voor de opvang of 
zorg van de ouders. Betrokkenheid en hulp is 
uiteraard altijd van harte welkom. 
 Niet bij alle kinderen is er gezinshereniging 
mogelijk. Het traject op lange termijn wordt samen 
met de begeleider en voogd uitgestippeld.
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Sandra Otten
0478 58 04 13

Lies Boncquet
0499 88 84 94

Jana Beke
0499 92 22 64

Contact: 
mina@minor-ndako.be
www.minor-ndako.be


