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Beste lezer,

Nu 2022 al enige maanden uit de startblokken schoot lijkt het jaar 2021 al ver weg. Wellicht hebben we
dat gevoel elk jaar bij het schrijven van het voorwoord van het jaarverslag. Maar dit jaar toch sterker
dan andere jaren. Het heeft veel te maken met het feit dat 2021 een jaar is om snel te vergeten. Eerlijk
is eerlijk. Corona. Het virus had een grote impact op de kinderen, jongeren, medewerkers. Op de hele
organisatie. Sommige plannen moesten noodgedwongen even in de kast.  Woorden als PCR-testen,
collectieve testen, uitbraken, clusters, golven, quarantaines, isolaties, regels, procedures, vaccinaties,
mondmaskers, … zouden dit voorwoord kunnen domineren. Maar we gaan dat niet laten gebeuren. Het
is een jaar om snel te vergeten, een pagina om snel om te slaan.
Als er één iets is dat we echt nog willen vermelden over Corona, dan is het dit wel: de enorme
dankbaarheid voor de bijstand van de huisartsen in die woelige tijden, het enorme respect voor onze
collega’s en de kinderen en jongeren die we begeleiden. Hoe we samen 2021 doorgekomen zijn,
doorworsteld hebben, zegt veel meer dan hier we kunnen schrijven.

Gelukkig bood 2021 ook meer dan alleen Corona.

Onze nieuwste afdeling, Meza, zag het levenslicht. Een nieuw opvanghuis voor niet-begeleide
minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Het gebouw werd grondig verbouwd, het team werd
samengesteld en aangeworven. 2022 wordt het eerste echte operationele jaar voor deze afdeling. Er is
lang en intens gewerkt aan de voorbereiding van deze nieuwe afdeling. Maar op vandaag is ze er om
bescherming en begeleiding te bieden aan jongeren die slachtoffer zijn of dreigen te worden van
mensenhandel.

In 2021 zijn we ook gestart met heel wat nieuwe samenwerkingen: Paso, de dagkliniek voor niet-
begeleide minderjarige vluchtelingen, Partners in Parenting, ‘1gezin1plan’, pleegplaatsingen voor jonge
kinderen op de vlucht, A Way Home, … Je leest er alles over verder in dit jaarverslag.
Samenwerking typeert 2021 en wellicht de volgende jaren. Samenwerking met collega’s uit de sector,
over de muurtjes heen kijken en met (nieuwe) partners de handen in elkaar slaan voor een betere
jeugdhulp. Het is de richting die het beleid wil uitgaan, ook wij gaan mee die richting uit. Samenwerking
zonder onze eigenheid uit het oog te verliezen. Samenwerkingen die niet leiden tot oeverloze
vergaderingen maar positieve en reële impact hebben op kinderen, jongeren en gezinnen die we
bijstaan.

Hopelijk blijf je ons ook volgen op dit ingeslagen pad.

Veel leesplezier,

David Lowyck                                                          Heidi De Pauw
Directeur                                                                  Voorzitter Raad van Bestuur Minor-Ndako & Juna VZW
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DE CIJFERS

Benjamin heeft 11 begeleidingsplaatsen, waarvan 2
gereserveerd voor crisissituaties. In totaal werden er
20 kinderen opgevangen. 

Koala heeft eveneens 11 plaatsen. In 2021 werden er
in totaal 12 kinderen opgevangen. 

Jacana heeft 32 begeleidingsplaatsen. Het grootste
deel is bestemd voor de begeleiding van de gezinnen
waarvan de kinderen opgevangen worden in Benjamin
en Koala. Daarnaast zijn er 10 contextbegeleidingen
die niet verbonden zijn aan de residentiele werking. In
totaal werden er 21 gezinnen begeleid. 

Columbus realiseerde 52 trajecten volgens de
methodiek van positieve heroriëntering. 0 20 40 60
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NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGENIn de residentiele afdelingen voor NBM werden 75
jongeren opgevangen. Daarnaast beschikt Minor-Ndako
over 92 CBAW plaatsen. Deze zijn verspreid over
verschillende antennes (Kortrijk, Gent, Aalst, Brussel en
Leuven). In deze afdelingen werden 145 jongeren
begeleid bij de overgang naar zelfstandig wonen. 

De Directe pleegplaatsingen (Mina) moeten we apart
vermelden. Het gaat om jonge NBM (tot 12j) die
onmiddellijk of kort na hun aankomst in ons land in een
pleeggezin worden ondergebracht. Er wordt een
begeleiding opgestart bij pleegzorg maar het team van
Mina biedt intensieve contextbegeleiding tijdens de
eerste weken en maanden (vb contact leggen tussen
gezin in herkomstland; en pleeggezin hier, communicatie
faciliteren, aanbieden van 24/7 bijstand). 
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Omdat zo’n pleegopname een sprong in het duister is (je weet bij aanvang niet of de pleegopname voor dagen,
weken of jaren is) bieden we ook een bed in de leefgroep aan als terugvaloptie. Daarvoor zijn ‘bufferplaatsen’
voorzien bij Junior. Met die vijf bedden hebben we de pleegopvang van 12 kinderen mogelijk gemaakt.



In 2021 hebben we 337 gezinnen, kinderen
en jongeren begeleid: 105 kinderen en
gezinnen binnen de reguliere afdelingen
(Columbus, Jacana, Benjamin en Koala) en 232
in de categoriale afdelingen (Junior, Primo,
Secondo, Studio- en kamertraining, Minor,
Major, Mina en CBAW)

69%
van alle begeleidingen in 2021

waren jonge vluchtelingen. 15%
van alle jonge vluchtelingen in

Minor-Ndako waren meisjes in

2021.

De grote meerderheid van de NBM die we
begeleid hebben waren jongens (85%).  In de
totale populatie van NBM die in ons land
werden geregistreerd, is het onevenwicht nog
groter (95% jongens tegenover 5 % meisjes). 

Afghanistan
56.9%

Eritrea
11.8%

Somalië
8.7%

Syrië
6.7%

Irak
3.6%

Guinée
1%

Kameroen
0.5%

Nationaliteit (enkel NBM)
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Palestina, Guinee, Iran,
Marokko

DR Congo, Sri Lanka,
Kameroen, Nigeria, Rwanda,
Servië, Soedan, Spanje, etc.) 
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Aantal
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195

Bij onze afdelingen met de jongste NBM (Mina, Junior en
Primo) zijn er relatief meer kinderen uit Afrikaanse landen. 

Bij de CBAW afdelingen is 60% van de plaatsen dan weer
gereserveerd voor jongeren die internationale bescherming
genieten. Jongeren afkomstig uit Eritrea, Somalië of Syrië
hebben een hogere kans op bescherming dan jongeren uit
andere herkomstlanden. Daardoor is het overwicht van de
Afghanen in deze afdelingen minder sterk.

De overgrote meerderheid van de jonge
vluchtelingen die we begeleiden (56%), zijn
opnieuw jongeren uit Afghanistan.
Helemaal in lijn met voorgaande jaren. 
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PARENTS IN
PARENTING

In 2021 stelden we ons kandidaat voor een project ‘Partners in Parenting’. We werden geselecteerd en
sinds het najaar van 2021 nemen we deel aan de voorbereidingen. Vanaf begin 2022 gaat P&P concreet
van start. 

‘Partners in Parenting’ geeft kinderen die in een leefgroep verblijven en niet of nauwelijks naar huis
kunnen een plek buiten de leefgroep.  Voor deze kinderen gaan we op zoek naar gezinnen die hen willen
opvangen, in samenwerking met ons. Op die manier krijgen zij alle kansen om te ontwikkelen in een
gezinscontext. Tijdens dit traject kunnen pleegouders rekenen op intensieve begeleiding. Tegelijk blijft het
plekje in de leefgroep gereserveerd voor het kind. Het gaat dus om een samenwerking tussen ouders,
pleegouders en voorziening. 

'Partners in Parenting'  Vlaams-Brabant-Brussel is een samenwerking tussen Pleegzorg Vlaams-Brabant &
Brussel, OBC Espero - Ter Wende, Huize Levensruimte en Minor-Ndako. We geloven allen zeer sterk in de
kracht van pleegzorg en zetten daarom samen de schouders onder dit bijzondere project. We kijken alvast
uit naar de bijzondere samenwerkingen met de kandidaat P&P-gezinnen en naar de ongetwijfeld warme
verhalen die zullen geschreven worden.

Gezinnen die interesse hebben in het project en overwegen om zich kandidaat te stellen kunnen
vrijblijvend een infoavond volgen: www.pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be
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Partners in Parenting

http://www.pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be/
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Verschillende organisaties en diensten werken met
jongeren die (bijna) thuisloos zijn. Als ze naast elkaar
werken is hun impact beperkt. A Way Home wil lokale
actoren bijeen brengen om de krachten te bundelen. Door
samen een plan op te maken, onderling af te stemmen en
taken te verdelen, kunnen we meer doen voor kwetsbare
jongeren. 

In Vlaanderen en Brussel zijn er A Way Home coalities
ontstaan. Minor-Ndako heeft zich geëngageerd om in
Brussel mee aan de kar te trekken. Uiteraard willen we
daarbij ook aandacht geven aan niet-begeleide
minderjarigen, een groep die bij uitstek en op verschillende
manieren kwetsbaar is. 

Uit dat ene engagement zijn uiteindelijk drie werkgroepen
ontstaan: de straatjongeren aan het Zuidstation, de niet-
begeleide minderjarigen op doorreis aan het Noordstation
en de jongeren die een regulier traject volgen
(asielaanvraag, opvang, onderwijs, .…) en vanuit een
moeilijke positie aansluiting proberen te vinden bij de
samenleving. 

Voor de straatjongeren hebben we met terreinactoren
gewerkt aan een gedeelde analyse van de problematiek.
Geleidelijk aan verschuift de aandacht naar een gedeelde
visie op de hulpverlening die beantwoordt aan hun noden. 

In de werkgroep rond de NBM op doorreis zitten vooral
straathoekwerkdiensten. Er waren een aantal
opvangplaatsen voor deze groep, maar die zijn in 2021
afgebouwd. Twee partners hebben zelf een opvangproject
opgezet om jongeren een alternatief te bieden voor de
straat. Deze werkgroepen komen maandelijks samen. 

De werkgroep van de adolescente NBM verenigt Brusselse
werkingen die adolescente NBM opvangen of begeleiden bij
het zelfstandig wonen. We vergaderen om de zes weken,
telkens over een ander thema.

M
IN

O
R

-N
D

A
K

O
 V

Z
W

   0
5

 |  ja
a

rv
e

rsla
g

 2
0

2
1

A Way Home



2021 was opnieuw een relatief normaal seizoen

voor onze sportwerking. Onze zaalvoetbalteams

konden een volledig seizoen afwerken: Minor-

Ndako City promoveerde naar een reeks hoger en

draaide bovenin mee. Minor-Ndako Club kende dan

weer een instroom van nieuwe jongeren. Ook onze

verschillende loopteams konden opnieuw

wedstrijden afwerken waaronder de 20km van

Brussel en de Brussels Ekiden. Tot slot konden we

bij het begin van de zomer, na 2 jaar, eindelijk

opnieuw ons eigen outdoor zaalvoetbaltornooi op

kunstgras organiseren. Op zondag 4 juli vond de 4de

editie van de Minor-Ndako Cup plaats. De 5de

editie staat gepland op zaterdag 27 augustus 2022!

Verder is onze sportwerking partner in 2 Europese

projecten. Enerzijds SPIRIT: een driejarig Erasmus+

sportproject dat focust op inclusieve coaching voor

beter mentaal welzijn.  Anderzijds Run Free: een

driejarig project olv de Vlaamse Atletiekliga gericht

op de ontwikkeling van loopgroepen die inspelen op

sociale inclusie.

Onderweg naar GinderBuiten

Minor-Ndako Sport#minorndakosport

Samen met onze partners Bellenbos,

GoodPlanet Belgium en Arktos hebben we

opnieuw een project lopen in het kader van

Generatie Veerkracht (project-oproep

Minister Dalle). Drie schooljaren lang zullen

onze jongste leefgroepen regelmatig kunnen

gaan spelen in het prachtige Bellenbos. Spelen

staat centraal, verbinding maken met de

natuur. Maar er is meer: we organiseren

trainingsateliers rond weerbaarheid, nodigen

ook de buurt mee uit èn tijdens deze drie jaar

ontwikkelen we goeie parktijken voor een

nieuw nestelbos in onze buurt (Anderlecht).

‘Onderweg naar GinderBuiten’ zet het Buiten

Spelen in de echte natuur voorgoed op onze

activiteitenkaart. 
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In 2021 maakte Minor-Ndako Sport ook deel uit

van Social SportUp: een boostprogramma voor

sociaal-sportieve praktijken (georganiseerd door

Sport Vlaanderen en de Sociale

InnovatieFabriek). 

Tot slot is onze sportwerking al een aantal jaar

lid van Sociaal-Sportief. In dit platform bundelen

sociaal-sportieve praktijken via een nuttig

netwerk hun krachten: beleidsbeïnvloeding,

onderzoek en samenwerking staan centraal.
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In 2021 werd 1Gezin1Plan ‘gebiedsdekkend’ oftewel in heel
Vlaanderen en Brussel beschikbaar. In onze regio betekent
dat een verdubbeling van de werking: van 1G1P Asse-
Meise-Vilvoorde naar 1G1P Halle-Vilvoorde (*). Dit is een
logische stap en maakt dat er in de volledige regio een
gelijk(w)aardig aanbod is.

Tegelijk met de uitbreiding werd ook het samenwerken
intensiever. De partners in het samenwerkingsverband
leren elkaar steeds beter kennen en dat komt de gezinnen
waarvoor we werken ten goede: het aanbod wordt
innovatiever, de wachtlijsten worden transparanter.

De 1G1P-werking heeft een dubbel aanbod: eerstelijns-
psychologen en gezinscoaches.
De psycholoog biedt kortdurende therapie aan kinderen en
jongeren (en hun gezin). Bedoeling is om psychologische
problemen bij kinderen en jongeren vroeg op te sporen en te
voorkomen dat deze erger worden. 
Gezinscoaches ondersteunen gezinnen om regie te nemen
en te houden bij de moeilijkheden die ze tegenkomen op
verschillende levensdomeinen. Er wordt expliciet gewerkt
rond de krachten en het netwerk van het gezin. Als er
meerdere hulpverleners in een gezin betrokken zijn, dan zet
de gezinscoach in op het samenbrengen van de
verschillende doelstellingen in 1 gemeenschappelijk
gedragen plan. 

1G1P draagt er toe bij dat het hulpaanbod voor gezinnen
regionaal goed afgestemd geraakt.

(*) 1G1P Halle-Vilvoorde is een intersectoraal
samenwerkingsverband tussen alle jeugdhulpaanbieders in de
regio die contextbegeleiding aanbieden. Het
samenwerkingsverband bestaat uit partners uit Bijzondere
Jeugdhulp, VAPH, CKG - Kind & Gezin, CGG, CAW en
burgerinitiatieven Eigen Kracht-Centrale en Wereld van Indra.
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1Gezin1Plan



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, 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 

 

FOTOGRAFIE 

Hannelore Haemers

 

GRAFISCHE VORMGEVING

Gijs Vercoutere

 Partners


