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Beste lezer,

We vermoeden dat menig jaarverslag van 2020

begint met de zin dat het ‘een bijzonder jaar was’.

Corona domineerde dit jaar dat we liefst zo snel

mogelijk vergeten. Bij Minor-Ndako is dat niet

anders.

Dankzij de enorme inzet van alle medewerkers, van

kinderen en jongeren die we opvangen en

begeleiden en partners als artsen en leerkrachten,

hebben we onze weg gevonden doorheen deze

crisis. Maar ook dankzij de hulp van sponsors,

bedrijven, mensen die ons financieel steunden om

extra initiatieven te nemen.

Ook wij nemen veel mee uit deze crisis, de

digitalisering krijg je alvast niet meer buiten. Ook

de jongeren gaan vol mee op die digitale kar.

Het besef hoe belangrijk kleinschaligheid,

huiselijkheid, gezelligheid en nestwarmte in de

leefgroepen is, groeide exponentieel.

Wat we ook doen, onze medewerkers zijn de vaste

waarden. Onze werking staat of valt met hen en

ook dat besef groeide exponentieel. Zorg voor

medewerkers en zelfzorg zijn concepten waarmee

we verder aan de slag gaan.

Er valt zoveel te vertellen over Corona en de

impact die dit virus op onze werking had. Maar in

2020 was er ook (veel) meer dan dat.

2020

VOORWOORD
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Zo hebben we ons hard ingezet voor de niet-

begeleide minderjarige vluchtelingen die op

straat (over)leven. Straatjongeren, jongeren van

de straat. Een groep waarvoor we samen met

anderen nieuwe strategieën moeten ontwikkelen.

Los van het residentiële denken. Als jongeren niet

klaar zijn voor opvang en bescherming, moeten

we anders werken en denken. Dit debat krijgt

steeds meer ruimte en dat blijven we maximaal

ondersteunen.

In 2020 werden de fundamenten verder gelegd

voor PASO, de dagkliniek voor niet-begeleide

minderjarige vluchtelingen met psychische

moeilijkheden of trauma. We hebben de eer dit

project uit te werken met bijzonder fijne partners

zoals UPC Kortenberg, PraxisP, Fedasil en het

Agentschap Opgroeien.

Het zijn maar twee voorbeelden van de dynamiek

die immer waait door onze organisatie. Het

typeert Minor-Ndako en de mensen die er werken.

Steeds in beweging, in groei. Continu zoekend

naar de kern van betere hulpverlening voor alle

kinderen, jongeren en gezinnen die ons pad

kruisen. Een zoektocht die nooit af is en in 2020

bemoeilijkt werd door Corona.

Veel leesplezier met dit latere jaarverslag. U zal

ons het uitstel zeker vergeven na deze woelige

periode.

Heidi De Pauw

Voorzitter Raad van Bestuur

David Lowyck

Directeur 20
20
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69%
van alle begeleidingen in 2020

waren jonge vluchtelingen.

In 2020 hebben we opnieuw heel wat jongeren, kinderen en gezinnen opgevangen
binnen residentiële opvang (leefgroepen), thuisbegeleiding, pleegzorg, kamertraining en
zelfstandig wonen. Een overzicht. 

0 10 20 30 40 50

Columbus 

Jacana 

Benjamin 

Koala 

0 25 50 75

Junior 

Primo 

Secondo 

Studiotraining 

Minor 

Major 

Kamertraining 

Mina 

Eligo 

Studio 54 

MINOR-NDAKO IN CIJFERS

KINDEREN EN GEZINNEN 
UIT BRUSSEL EN VLAAMS-BRABANT

In 2020 hebben we 288 gezinnen, kinderen en

jongeren begeleid: 96 kinderen en gezinnen

binnen de reguliere afdelingen (Columbus,

Jacana, Benjamin en Koala) en 192 in de

categoriale afdelingen. 

We begeleidden 198 niet-begeleide

minderjarigen (NBM), residentieel of ambulant.

Vier daarvan zijn opgevangen in Benjamin of

Koala (dus regulier). Er werden ook 8

minderjarigen mét ouders opgevangen in

categoriale afdelingen. In beide gevallen gaat het

om uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld heel jonge

NBM of een één-oudergezin dat in een federaal

opvangcentrum verblijft en waarbij die ouder

gehospitaliseerd moet worden. 

In 2020 hebben we 13 jonge NBM begeleid bij een

directe pleegplaatsing (zie ‘Mina’), 10 daarvan

werden opgestart in de loop van het jaar. 

Tot slot hebben we 18 crisisopnames gedaan. In

8 gevallen leidde dit tot een langdurig traject. De

meeste kinderen (13) werden in de NBM-

afdelingen opgevangen hoewel slechts 10 van

hen NBM waren.
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NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN



Afghanistan
50.5%

Andere
11.6%

Eritrea
7.1%

Syrië
6.6%

Irak
4.5%

Somalië
4%

Guinéé
3%

Albanië
2.5%

Marokko
1.5%

Iran
1%

Nationaliteit (enkel NBM)

 
Afghanistan

Eritrea
Syrië

Irak
Somalië
Guinee
Ghana

Albanië
Gambia

Marokko
Algerije

Palestina
Iran

Andere (Georgië, Tunesië, Sri
Lanka, etc.)

 
Totaal

Aantal

100
14
13
9
8
6
5
5
4
3
3
3
2
23

198

De Afghaanse jongeren waren
opnieuw de grootste groep NBM.
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Tussen maart 2020 en maart 2021 telden we bij de

bewoners van de leefgroepen 51 mogelijke besmettingen

en 10 bevestigde besmettingen. Als een jongere mogelijk

besmet is, gaat hij/zij in tijdelijke afzondering. Er wordt zo

snel mogelijk een test gedaan. Later volgt nog een tweede

test. Zijn beide testen negatief, dan wordt de afzondering

opgeheven. 

In de periode tussen maart 2020 en maart 2021 telden we

ook 15 bevestigde besmettingen bij medewerkers.

Als er een bevestigde besmetting is in de leefgroep, dan

zijn alle bewoners ‘mogelijk besmet’. Dus gaat de hele

leefgroep in afzondering. Alle bewoners en medewerkers

die in de voorgaande dagen hebben gewerkt, worden als

mogelijk besmet beschouwd. In totaal zijn er in 1 jaar

corona 82 kinderen, jongeren en begeleiders in

afzondering geplaatst. 

Deze droge cijfers doen geen recht aan het werk dat is

verzet. Iedere mogelijke besmetting zorgt voor een

complex organisatorisch probleem: er moet zo snel

mogelijk getest worden, er is beschermend materiaal

nodig, quarantaine boxen met beschermingsmateriaal en

activiteiten (oefenbundels Nederlands, spelletjes, …) voor

de jongere, de medewerkers die in contact zijn geweest

en de mogelijk besmette jongere moeten gecontacteerd

worden, er moeten invallers gezocht worden om hun

plaats in te nemen.

CIJFERS EN PROCEDURES
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1 JAAR 
CORONA



12 MAANDEN CORONA
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Maart 2020

De lockdown heeft grote impact. Na

een creatieve reorganisatie en het

sensibiliseren van jongeren komt

iedereen in de leefgroepen tot rust.

Sommige kinderen kunnen terecht bij

hun context en we experimenteren

met lange shiften en inwoon-weken

(om het aantal personeelswissels te

verminderen en het besmettingsrisico

te verkleinen). Begeleiders, kinderen

en jongeren leren elkaar anders

kennen, er ontstaat meer verbinding.

De impact van het shiftensysteem op

het dagelijks leven van kinderen en

jongeren wordt nu pas echt duidelijk.

April 2020

Iedereen gaat digitaal: opleidingen

worden online sessies. Team-

vergaderingen worden Teams-

meetings. Toen een grote stap, nu bijna

vanzelfsprekend (de personeels-

vergaderingen worden door enkelen

zelfs vanop de fiets gevolgd).

"We hebben geen seconde spijt gehad om J. in
huis te hebben tijdens de eerste lockdown.

Opmerkelijk was het effect van de individuele
aandacht die hij vaak mist in een leefgroep. Ik

heb hem zelden zo rustig en beleefd gezien, ook
wanneer hij kwaad was. Een extra kind in huis

was niet altijd even makkelijk, maar we hebben
mooie momenten gedeeld waar we nog steeds

met een lach naar terugkijken!"
Begeleider leefgroep -12 jaar.

Juni 2020

De plannen voor gevallen van

‘outbreak’ binnen Minor-Ndako zijn

klaar. Hopelijk hebben we ze nooit

nodig! 

Ambulante diensten
De uitdaging is hier heel anders. Begeleiden

gebeurt door aanwezig te zijn in het leven van

gezinnen en jongeren, door langs te gaan en

praktische, financiële of administratieve

problemen samen op te lossen. Hoe doe je dit als

er geen huisbezoeken mogelijk zijn? De situatie

smeekte om out-of-the-box denken en van de ene

dag op de andere wordt er geschakeld naar

contact houden via apps, video calls,

wandelgesprekken, etc. De CBAW- afdelingen

creëren blijf-in-je-kot-boekjes (met

taaloefeningen, spelletjes, recepten, challenges, …)

en stoppen die in de bus bij de jongeren.

  

Mei 2020

Na 8 (!) weken mogen we in de

leefgroepen terug bezoek toelaten:

enkel op afspraak, enkel familie en

voogd, bij voorkeur buiten en met

hygiëne- en afstandsregels. 

Na 9 lange weken komt het bericht dat

kinderen en jongeren (onder strikte

voorwaarden) terug op bezoek mogen

bij hun familie. Het is niet omdat je in

een instelling zit dat je geen familie

hebt die je graag wil zien… 

"Ik vond het wel leuk. Het was raar
omdat het voor mij de eerste keer
was dat ik in een thuisomgeving

kwam. Het enige was dat ik me vaak
verveelde. Het was even wennen.

Maar ik had wel een coole kamer."
Kind leefgroep -12 jaar
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Steun en giften

Er was ook grote solidariteit in 2020. Zo kregen we

meer dan 30 laptops, PC’s en tablets voor kinderen

en jongeren; giften in natura zoals dozen met

mondmaskers; met Kerst een groot verwenpakket

(koffie, thee, chocola en koekjes) voor bewoners en

medewerkers; en zoveel meer. Een welgemeende

dank je wel aan Lions Amigo Brussel, Manneken

Bizz, de Koning Boudewijnstichting, de Vlaamse

overheid en veel privépersonen die ons geholpen

hebben om deze moeilijke periode door te komen. 

Juli - augustus 2020

#Beter Buiten is de rode draad door

onze zomer. Dankzij een

projectsubsidie van minister Dalle

trekken we met al onze afdelingen de

natuur in, onder begeleiding van

GoodPlanet. Samen buiten komen doet

zoveel deugd. September 2020

Het is druk. Plots gaat heel veel terug

live door. We willen naast Corona

andere zaken blijven doen, inhoudelijk

opnieuw meer dingen opnemen. 
Oktober 2020

Twee leefgroepen zitten in quarantaine,

testen wordt routine. Dit geeft stress:

bezorgdheid voor een outbreak,

kinderen zitten de hele dag thuis, risico

voor gezinnen van begeleiders, etc.

Toch komen we hier goed weg,

niemand raakt extra besmet, niemand

wordt ernstig ziek. Onze teams houden

de hygiëne- en afstandsmaatregelen

goed vol. Laagrisico contacten helpen

echt om besmetting tegen te gaan. 

November 2020

Het tempo van het gewone werk ligt

hoog. Het lijkt of iedereen de verloren

Coronatijd wil inhalen. 

December 2020

2020 zijn we al bij al goed

doorgekomen. De verbondenheid in

Minor-Ndako is er nog steeds, hoewel

we het ongelooflijk hard missen om

nog eens samen te komen. We

snakken naar een Minor-Ndako feest.  

Januari - maart 2021 (1)

Het voorjaar van 2021 is pittig. In 3

afdelingen hebben we besmettingen bij

kinderen, jongeren en begeleiders. Daar

komt veel bij kijken: elke situatie is

anders en vraagt veel denkwerk.

Mensen komen onder druk. Gelukkig is

de solidariteit in de ploeg groot. Eén

ding is wel duidelijk: als de vaccinatie

correct was georganiseerd, dan hadden

we binnen Minor-Ndako één outbreak

gehad in plaats van drie. Nu waren

echter de ambulante collega's

gevaccineerd voor de medewerkers

van onze leefgroepen. Dat had anders

én beter gekund...

Januari - maart 2021 (2)

We zijn bezorgd over de impact op

onze medewerkers. De rit is lang en de

aandacht rond Corona is voor ons

dagelijks aanwezig. De buitenwereld

blijft echter draaien, de vraag om in te

stappen in nieuwe projecten, nieuwe

samenwerkingsverbanden, nieuwe

uitbreidingen is immens. In een wereld

zonder Corona was dit al te veel. Hoe

zullen we dit doen mét Corona? Ook

met vaccins zal de impact op de

werking nog een hele tijd dagelijks

voelbaar blijven.    
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Op 29 juni hadden we de eer koningin Mathilde te mogen ontvangen voor

een boeiend gesprek met enkele jongeren en begeleiders. Ervaringen,

dromen en hoop stonden centraal tijdens dit werkbezoek.

Op 4 februari organiseerden we samen met het Kinderrechtencommissariaat

en Davud Mirza een infosessie rond de noden en behoeften van de vele

Afghaanse jongeren op de vlucht. Meer dan 400 mensen waren aanwezig.

Een hoopgevend event en één van de hoogtepunten van 2020.
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https://www.facebook.com/kinderrechtencommissariaat/?__cft__%5b0%5d=AZWeFQuWizUPlGyet0bd8pQprtE_oXcHvpf_CuqRZZW_Mbqnf7xIb_cs4JIEsLwIYpYiKknO2FeU4G2c6H8aQIBuBohAb-po2w92dLcQCzmIOET6uUVBfdO1S3WOFWJxMxRxUEpRDkkjiTXODBEoVfm7&__tn__=kK-R
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Ook onze sportwerking leed fel door

corona. Onze twee zaalvoetbalteams

(MN City en MN Club) zagen zowel

het seizoen 2019-2020 als 2020-2021

geannuleerd worden. En van de

loopkalender van onze vijf loopteams

verdwenen alle officiële joggings- en

loopevents. Online challenges,

individueel of in groepjes van vier

sporten waren de alternatieven. 

Toch was er positief nieuws! In maart

kregen we een nieuwe huisstijl met

dank aan Let's Make a Mark en BBDO

design. Op Instagram kan je voortaan

al onze sportactiviteiten én verhalen

van jongeren volgen. Verder zagen na

loopteam Brussel en Leuven ook

nieuwe loopteams in Gent, Aalst en

Kortrijk het licht. Zo maakten in 2020

ongeveer 60 jongeren en een tiental

vrijwillige trainers er het beste van.

Op naar volgend seizoen!

BETER BUITEN #beterbuiten

MINOR-NDAKO SPORT#minorndakosport

Via Generatie Veerkracht (project-

oproep Minister Dalle) besluiten we

een kleinschalig zomerprogramma te

ontwikkelen i. s. m. GoodPlanet

Belgium vzw, Bellenbos vzw en Bert

Poffé: Beter Buiten. Meer dan tachtig

jongeren nemen deel. Verspreid over

de zomer nemen zij deel aan

activiteiten als: natuurbeleving,

evenwichtsparcours, creatief met klei,

strategische zoekspelen, competitie-

en samenwerkingsspelen in de

natuur, planten- en wateronderzoek,

bushcraft-technieken en movnat-

sessies (= work-outs in en met de

natuur). 

De kinderen en jongeren genoten er

volop van, nieuwe parken en

natuurdomeinen in de buurt werden

ontdekt en de draaiboeken voor

Beter Buiten zullen nog vele zomers

gebruikt worden!



TERUGBLIK
5 JAAR VLUCHTELINGENCRISIS

In 2015 was er een sterke toename van het aantal asielzoekers. Dat leidt tot een dramatische

opvangcrisis en een ongeziene golf van solidariteit. De Vlaamse minister van Welzijn, Jo Van

Deurzen, besluit in te zetten op: extra opvangplaatsen voor de jongste niet-begeleide

minderjarigen, het project 'Geef de wereld een thuis' (pleegzorg), extra begeleidingsaanbod voor

jongeren die zelfstandig gaan wonen en psychologische ondersteuning. 

Voor Minor-Ndako wordt het een periode van sterke groei en reorganisatie. Na vijf jaar is het tijd

voor een terugblik en de vraag: wat het heeft opgeleverd? 

OPVANG JONGSTE  NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN

Een klein percentage van de niet-begeleide

minderjarigen is jonger dan 14 jaar.

Aanvankelijk werden deze jonge NBM in

dezelfde federale structuren opgenomen als

de oudere lotgenoten, d.w.z. in groepen van

50 of meer. Sinds 2016 worden jonge niet-

begeleide minderjarigen apart opgevangen, in

kleinschalige structuren van de jeugdhulp. 

Voor Minor-Ndako betekende dit dat de

doelgroep van de bestaande leefgroep Primo

werd verlaagd naar 7-14 jaar. Junior werd

daaraan toegevoegd als extra capaciteit met

aanvankelijk 10 plaatsen. Later kwamen daar

nog 5 extra ‘bufferplaatsen’ bij. In Junior en

Primo worden in de periode 2016-2020 in

totaal 122 kinderen opgevangen. Sommige 
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kinderen worden vervolgens herenigd met

ouders of andere familieleden, hier of in een

derde land. Anderen stroomden door naar

een pleeggezin of vervolgopvang, binnen

Minor-Ndako of elders. 

De ‘bufferplaatsen' worden ingezet voor

directe pleegplaatsingen waarbij kinderen

kort na aankomst in een gezin worden

ondergebracht. Team Mina van Minor-Ndako

biedt intensieve ondersteuning aan

pleeggezinnen. In leefgroep Junior wordt een

bed aangehouden als terugvaloptie. Zo heeft

het gezin de garantie op een

uitwijkmogelijkheid indien het moeilijk zou

lopen. Langs die weg werden tussen 2016 en

2020 32 jonge niet-begeleide minderjarigen

‘direct’ in een pleeggezin opgenomen. 



In 2016 wordt de bestaande capaciteit van CBAW

Eligo uitgebreid van 18 naar 34 plaatsen. In 2017

komen daar nog 54 plaatsen bij, voor (ex)NBM

van 16-25 jaar met een statuut van Internationale

bescherming (Studio 54). Daarbij de opdracht om

het aanbod te spreiden over drie provincies:

West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en

Brussel en te experimenteren met een semi-

residentiële woonvorm.

De ondersteuning van jongeren die zelfstandig

gaan wonen, bestond al in Brussel en Aalst. In

2016 komt er een afdeling in Gent bij. In 2017

volgen Kortrijk, Sint-Niklaas en Leuven. Omdat

de spreiding over zes teams moeilijk houdbaar is,

moet de werking in Sint-Niklaas stopgezet

worden.

Daarnaast ontwikkelen we een semi-residentieel

aanbod, de KWE (Kleine Woon Eenheid). Dat is

een woning waar 4 tot 6 jongeren samenwonen.

Iedere jongere woont zelfstandig en heeft een

eigen kamer, maar een aantal voorzieningen

(keuken, badkamer) worden gedeeld. Naast de

individuele begeleiding van de bewoners is er

ook oog voor het samenleven. De werkvorm

Kleine Wooneenheid werd prompt overgenomen

door het Agentschap Opgroeien en is nu een

erkende hulpverleningsvorm.

In de periode 2016 – 2020 werden er 243 jonge

vluchtelingen begeleid: 152 via Studio 54 (39 in

de KWE) en 91 via Eligo. 
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BEGELEIDING VAN JONGEREN IN DE
OVERGANG NAAR ZELFSTANDIG WONEN



INFO
MINOR-NDAKO

 

 Vogelenzangstraat 76 

1070 Anderlecht 

02 503 56 29 

www.minor-ndako.be

 facebook.com/minor-ndako

  

 

GIFTEN FISCAAL AFTREKBAAR VANAF €40
 

Minor-Ndako vzw

Vogelenzangstraat 76

1070 Anderlecht

IBAN BE17 0689 4147 1721

Mededeling "Gift"

 

 

RAAD VAN BESTUUR
 

Heidi De Pauw (voorzitster), 

Isabelle Suy (ondervoorzitster), 

Luc Roose (penningmeester), Herwig Teugels, Annelies

Storme, Bart Van Bambost, Kleo Dubois, Narges Ghiasloo,

Jo van Gorp, Minne Huysmans, Sam Vandelanotte
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 Colofon
 

V.U. 

Heidi De Pauw 

Vogelenzangstraat 76 

1070 Anderlecht 
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