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2018 is weer enkele weken achter de rug en jullie verdie-
nen natuurlijk een terugblik. 

2018 was zeker het jaar van samenwerken, van zoeken 
hoe we over sectoren heen een aanbod konden doen 
waar gezinnen, kinderen/jongeren beter van werden, een 
aanbod waar jongvolwassenen beter van werden, een 
aanbod waardoor er minder wachtenden zouden zijn (waar 
we ondertussen achter zijn dat dit een utopie is). Toch blij-
ven we pogingen doen, blijven we er in geloven,.. maar 
wel met vallen en opstaan.  

Een overzicht :  

Werf 1: Trefplaats Jeugdhulp Kempen, een samenwerking 
met heel wat organisaties uit het arrondissement Turnhout. 
Hierover vindt u verder in deze brief meer nieuws. 

Werf 3: kleine wooneenheden voor jong volwassenen. 
Voor deze module werden er 7 plaatsen toegewezen aan 
het arrondissement Turnhout. Ook dit is over sectoren 
heen en gespreid over het arrondissement een mooi initia-
tief. Gaat van start in 2019 en zal ook de nodige opvolging 
en evaluatie vragen gedurende dit eerste projectjaar. 

Functie 5 vanuit GGZ: ondersteuningsproject voor jonge-
ren met een psychiatrische problematiek die meer zelf-
standig ‘beschut’ willen wonen. Ook hier is er een samen-
werking tussen verschillende sectoren en een detachering 
vanuit verschillende organisaties. Ook dit project moet na 
zijn eerste projectjaar geëvalueerd en bijgestuurd worden. 

Natuurlijk is het niet alleen belangrijk dat er een intersecto-
rale samenwerking is op organisatieniveau maar zeker zo 
belangrijk is de samenwerking op casusniveau. Ook hier 
wordt er vanuit De Waaiburg veel in geïnvesteerd maar 
niet altijd met het gewenste resultaat. We blijven er echter 
voor gaan in het belang van gezinnen, kinderen/jongeren. 

 

Buiten dit alles werd er in de afdelingen weer hard ge-
werkt. U vindt het verhaal van de afdelingen in deze brief, 
geschreven ieder vanuit zijn eigen creativiteit. 

Ook infrastructureel werd er heel wat werk geleverd. Hier-
over kan u meer lezen in het verhaal van de raad van be-
stuur. 

 

Plannen voor 2019 zijn er natuurlijk ook. Zo willen we ons dagbe-
stedingsproject verder uitbreiden/vorm geven met een extra me-
dewerker. Dit team, dat dan zal bestaan uit 3 deeltijdse mede-
werkers, gaat zo meer tijd en ruimte hebben om over de afdelin-
gen heen de nodige ondersteuning te bieden.  

Verder zullen, zoals u al kon lezen, de samenwerkingsver-
banden/projecten moeten geëvalueerd en eventueel bijgestuurd 
worden. 

Op infrastructureel vlak zullen we ons ook even moeten aanpas-
sen aangezien het hoofdgebouw, waar nu de ondersteunende 
diensten werkzaam zijn, aan een grondige renovatie toe is. Dus 
een tijdelijke verhuis zit er zeker in. Zullen we al maar beginnen 
inpakken?...... 

 

Jaargang 
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Reageren op deze nieuwsbrief kan altijd via waaiburg@dewaaiburg.be of telefonisch 014/588456  

Hierbij ook een woordje van 
dank aan alle mensen, bedrijven, 
organisaties die ons op de één of 
andere manier gesteund hebben 
zowel financieel als moreel, te 
veel om op te noemen en we 
zouden er waarschijnlijk ook nog 
een aantal vergeten. DANK! 

mailto:waaiburg@dewaaiburg.be
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Werking van de bestuursorganen  

De Raad van Bestuur vergaderde 
8 maal in 2018 nl. op 16 januari, 20 
februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 
18 september, 20 november en 18 
december. 

De Algemene Vergadering verga-
derde op 7 juni en 18 oktober. 

 

In elke vergadering besteedt de 
Raad van Bestuur aandacht aan 
actuele personeelszaken: vervan-
gingen bij ziektes, landingsbanen, 
telewerk, aanvraag van speciale 
statuten, geplande aanwervingen, 
evaluatie van de sollicitatiege-
sprekken en toelichting bij de 
weerhouden kandidaten. 

Naast de genoemde actuele per-
soneelszaken kwamen enkele uit-
zonderlijke dossiers op de agen-
da.  

De Waaiburg werkt mee in 
een project geestelijke ge-
zondheidszorg rond wo-
nen voor jong volwasse-
nen: hiervoor wordt een 
medewerker vanuit De 
Waaiburg halftijds gedeta-
cheerd.  

 

Eind 2018 en in de loop van 
2019 gaan drie logistieke 
medewerkers met pensi-
oen; de RvB bekijkt hoe de vervan-
ging best geregeld kan worden. 

 

De bijkomende middelen vanuit 
Vlaams intersectoraal akkoord 
VIA 5 (deel sociale Maribel en deel 
gewone subsidiëring) zorgen voor 
een extra 75% VTE. We gaan dit 
overkoepelend inzetten ter on-
dersteuning van de afdelingen. 

De regels rond verlof zonder wed-
de werden opnieuw bekrachtigd: 
max 1 jaar voltijds, max 3 jaar 
deeltijds. 

Er stonden in 2018 drie belangrijke 
infrastructuur-dossiers op de 
agenda 

 

 

De bijkomende plaatsen  bij Jan 
Rap in januari 2017  (n.a.v. een her-
schikking van de dagbegeleiding)
bracht het probleem van de huis-
vesting van Jan Rap opnieuw on-
der de aandacht. In de loop van 
2017 werd uitgekeken naar een 
ruimere huisvesting voor Jan Rap. 
De keuze viel op een woning in de 
Wilgenstraat in Mol die nog verder 
afgewerkt moest worden. In de 
eerste helft van 2018 werd de wo-
ning zowel door derden als door 
eigen personeel volledig klaar ge-
maakt en zo kon Jan Rap vanaf 
mei zijn activiteiten organiseren in 
een mooie nieuwe omgeving. Met 
de inhuldiging in september is het 
verhaal compleet. 

 

De renovatie van het Schooltje 
werd in 2017 aanbesteed maar de 
werken gingen pas van start op 26 
maart 2018. De aannemer VeGaudi 
van Pulderbos heeft vanaf dan één 
jaar de tijd om de renovatie af te 
werken. Nu op het einde van 2018 
is de ruwbouw klaar en voorziet 
de planning de oplevering van de 
werken tegen midden april 2019. 

 

Ter voorbereiding van de 
renovatie van het centrale 
gebouw werd grondig on-
derzoek uitgevoerd naar de 
financiële haalbaarheid van 
de voorstellen uit het mas-

terplan dat in 2015 werd opge-
steld. Rekening houdend met de 
financiële draagkracht 
(voornamelijk door opbrengst van 
een duo legaat) en met mogelijk 
de steun van de overheid via een 
Vipa dossier, is een selectieve re-
novatie van het centrale gebouw 
haalbaar. De RvB besliste een 
zorg-strategisch plan op te stellen 
en de procedure te starten voor de 
aanstelling van een ontwerpteam 
voor de renovatie. Intussen is het 
zorg-strategisch plan in ontwerp 
en is de aanbesteding voor het 
aanstellen van een ontwerper ge-
beurd op 6 december. 

 

Een energieaudit in opdracht van 
Vlaams Energie Bedrijf  (de 

Vlaamse overheid) zorgt voor 
extra middelen voor energie-
besparende maatregelen in de 
welzijnssector. Na de rond-
gang in de gebouwen van de 
Waaiburg in maart werd een 
dossier gemaakt waardoor we 
voor een aantal energiebespa-
rende ingrepen tot 60% subsi-
diering zouden krijgen.  

 

 

Bij de voorstelling van de jaar-

rekening over het werkjaar 

2017 op de Algemene Vergadering 

werd voor de eerste maal in de 

geschiedenis van de Waaiburg een 

verslag van een commissaris 

(bedrijfsrevisor Steven Vander-

haegen) toegevoegd. Het kwali-

teitsverslag 2017-2018 werden 

toegelicht. De jaarrekening werd 

goedgekeurd.  
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Een nieuw avontuur 
Het gerucht ging al een tijdje de ronde. Er zou namelijk een uitbreiding komen van de rechtstreeks toegankelijke jeugd-
hulp. Het enthousiasme werd steeds groter, net omdat iedereen het er over eens is dat dit hoog nodig is.   
Zoals velen binnen de jeugdhulp, botst ook onze werking tegen de grenzen van de jeugdhulp, de lange wachtlijsten en 
de bijhorende frustraties. Wij als Waaiburgers bieden ondersteuning aan gezinnen, net omdat we geloven in elk van hen, 
ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen krachten. Wanneer zaken dan toch moeilijk lopen, achten we het onze taak 
om dit samen mogelijk te maken. Net daar wringt het schoentje en blijkt de vraag al enige tijd groter dan het aanbod. 

In het najaar van 2018 kreeg het gerucht een naam, de uitbreiding die Werf 1 wordt genoemd, kreeg vorm. Er is lang en 
goed nagedacht binnen een samenwerkingsverband van 32 organisaties en diensten uit het welzijns- en het onderwijs-
landschap: de Trefplaats Jeugdhulp Kempen werd een feit. Kort gezegd gaat het over de Trefplaats, een plaats waar we 
elkaar treffen en samen nadenken hoe we kinderen, jongeren en gezinnen de regie over hun leven laten nemen en hen 
betrekken in de weg naar datgene wat zij nodig achten.  

Concreet betekent dit voor De Waaiburg dat we mee instapten in een intersectoraal hulpverleningsteam dat een nieuw, 
bijkomend hulpaanbod voor gezinnen aanbiedt.  Dit aanbod is een KRACHTWERK(t) traject dat wordt aangeboden 
als voorbereiding op/alternatief voor een andere rechtstreeks toegankelijke module binnen de jeugdhulp. Als 
KRACHTWERK(t)coaches gaan we het gezin leren kennen op hun eigen tempo met aandacht voor hun krachten, ei-
gen netwerk en de eigen hulpvragen. Dit gieten we vervolgens in een plan van aanpak, het gezinsplan, waarbij gekeken 
wordt wie waarbij het gezin kan ondersteunen en wat ze nodig hebben om de bestaande krachten extra in de verf te 
zetten. Dit traject duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk, waarbij we constant trachten een appél te doen op 
hun aanwezige krachten en duurzaam netwerk.  

 

 

 

Marie en Yente kozen vanuit de Waaiburg voor dit avontuur en stapten in een nieuw samengesteld team dat bestaat uit werknemers 
van Cirkant, Ter Loke, CKG Lentekind, OOOC ‘t Kruispunt, CAW Kempen, CGG Kempen en MFC Oosterlo. 

Dit traject is geen kant en klaar gegeven. Dit maakt dat we als medewerkers van de Trefplaats de tijd nemen om te ervaren wat er 
werkt, we gaan op zoek naar waar de krachten zitten en geven samen met alle partners vorm aan ons KRACHTWERK(t)traject. 
Dit vanuit de kennis die we vanuit de verschillende organisaties hebben, de vorming van ‘burgers aan zet’ maar vooral de ervaring 
die we op doen bij de gezinnen.  

Bij vragen is het altijd mogelijk Marie en Yente aan te spreken of te bellen naar de permanentielijn op maan-
dag namiddag (13.00-16.00) en donderdag/vrijdag voormiddag (9.30-12.30). Dit nummer is 014/14 04 49. 
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Verblijf en contextbegeleiding 

Bezettingscijfers 2018 

 

 

Werken in een verblijfsafdeling, niet evident. 
10 kinderen/jongeren die we een veilige leefom-
geving willen aanbieden met de nodige individue-
le zorg, evenzoveel of meer gezinnen die we 
goed willen begeleiden, jongeren die zelfstandig 
willen gaan wonen en waar we ook nog een con-
textbegeleiding autonoom wonen willen voor op-
starten, netwerken die we willen activeren en 
’bijhouden’, scholen die extra beroep doen op 
begeleiders, samenwerking met externe dien-
sten waar we in het belang van gezin en jonge-
ren de nodige tijd willen voor voorzien, wacht-
lijsten waarmee we in onze maag zitten, ver-
slaggeving die tijdig moet klaar zijn, registratie 
van contexturen, beslapen nachten, ook dat nog,  
vorming volgen om scherp te blijven,….heel veel 
en soms te veel.  

Wat kunnen we hier mee? 

Extra personele middelen inzetten, maar ook 
daar zijn grenzen aan... 

Context meer betrekken en meer inzetten, 
goed idee, doen we al…. 

Gedeelde zorg met ouders, zeker voor jongere 
kinderen, doen we al... 

Leefgroep verkleinen door zeker bij pubers en 
adolescenten een aantal studio’s te voorzien om 
zo de invloed op mekaar wat te verminderen. 
Hebben we al jaren geleden uitgevonden... 

Extra overkoepelende ondersteuning voor jon-
geren die voorlopig of langdurig geen school of 
opleiding of werk hebben. Doen we ook al wel 
een 10-tal jaren…. 

Weloverdacht en goed overwogen en in samen-
spraak met jongeren en context kiezen voor 
een maandelijks sluitingsweekend. Doen we 
maar dat is niet altijd evident…. 

Begeleiding delen met andere diensten, organi-
saties, professionals.  Doen we ons best voor 
maar lukt niet altijd….. 

 

Misschien moeten we toch nog eens beroep 
doen op de overheid.  

Misschien is het nu het moment om meer capa-
citeit te vragen. 

Misschien is het nu het moment om extra per-
sonele middelen te vragen, zeker ook voor de 
contextbegeleiding die gekoppeld is aan een 
module verblijf.  

Misschien is het nu het moment om …..  

 

‘t Ja, kunnen we daar op wachten, misschien 
niet. Worden we er weemoedig en machteloos 
van? Soms wel, soms niet. Gaan we op zoek naar 
wat we toch nog zelf kunnen aanpak-
ken/verbeteren/veranderen? Natuurlijk.! 

Maar u mag het weten, het vraagt soms wel 
heel veel energie…. 

Werken in een verblijfsafdeling 

jan feb maa apr mei juni juli aug sept okt nov dec

leeuwerik 100 91,88 100 100 100,87 100 100 100 94,5 109,09 109,09 109,09

spoor verblijf 81,2 72,85 80 84,66 90,32 102 104,19 100 101 101,61 97,66 100

spoor mob 112,5 125 125 125 112,5 100 92,33 76,4 87,9 73,38 87,5 97,6

spoor cbaw 100 100 100 100 106,45 133 125,8 91,39 66,6 109,67 133,33 129

pitstop verblijf 71 80 95 88 81 94 95 90 90 98 90 90

pitstop cbaw 175 175 150 125 150 125 120 125 100 100 107 85
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Tijdens de teamvergadering kwam elke kind/jongere op re-
gelmatige basis te sprake. Tijdens deze besprekingen maak-
ten we gebruik van vooropgestelde leidraden met betrekking 
tot lichamelijke, verstandelijke en affectieve ontwikkeling. 
Met deze bevindingen werd voor de komende tijd acties 
opgesteld of aangepast om zo doelgerichter de begeleiding 
van het kind /jongere en de context op af te stemmen. Er 
werd stil gestaan bij: hoe kunnen we naar jongere kinderen 
meer methodische invulling geven in individuele begeleiding. 
Dit is niet gemakkelijk en dit vindt zo vaak plaats in het dag-
dagelijkse. Maar bovenal moest het kind vooral kind kunnen 

zijn en blijven.   

 

De kinderlijke fantasie en de daar bijhorende sfeer hadden 
hun invloed op de oudere kinderen. Maar we bleven alert 
voor een leeftijdsadequaat aanbod.  De sociale vaardig-
heidstraining en participatieraad werden afgestemd op de 
doelgroep en spelenderwijs aangeboden. Want spelen blijf 

een belangrijk gegeven om zich verder te ontwikkelen. 

 

We zien de laatste jaren dat begeleidingen langduriger zijn, 
dat jonge kinderen in de Leeuwerik groot worden. Het accent 
komt meer te liggen in een gedeelde zorg. Toch stellen we 
soms vast dat kinderen na verloop van tijd nood hebben aan 
een specifiekere begeleiding die vanuit de Leeuwerik naar 

hun toekomst toe niet geboden kan worden.  

 

In samenspraak met de verschillende betrokkenen gaan we 
dan op zoek naar een geschikte plaats. Dit is een lange weg 
die moet worden afgelegd, denk maar aan de lange wacht-
lijsten overal.  In tussentijd is het prioriteiten leggen naar het 
kind essentieel, wat werkt er nog en waar hebben we bijko-
mende ondersteuning in nodig.  We vinden het belangrijk om 
aandacht te besteden aan een warme overgang en te zorgen 

voor een gepast afscheid. 

 

Een ouder schreef ons na het vertrek in de Leeuwerik het 

volgende: 

 

 

Onze nieuwsbrief van 2017 stond helemaal in het teken van 
de uitstroom binnen de Leeuwerik. We wuifden toen immers 
het merendeel van de groep uit, die bestond uit 12 tot 16 
jarigen. Deze nieuwsbrief is gewijd aan de instroom in 2018,  
een jaar waarin we vooral kleuters en lagere schoolkinderen 

verwelkomden. 

 

De omschakeling van een pubergroep naar terug een kinder-
groep bracht een zekere aanpassing met zich mee. De 
meeste tijd bleef uitgaan naar het 24/7 draaiende houden van 
de groep. De dagdagelijkse structuur en inrichting van de 
groep werden terug afgestemd op jonge kinderen. Het opge-
borgen speelgoed werd van onder het stof gehaald. Er werd 
gezocht naar gepaste kinderfietsjes en de fietsen van de 

begeleiding werden voorzien van veilige kinderzitjes. 

 

Met enkele kleuters in de groep is nabijheid en een duidelijke 
structuur van groot belang. De dagdagelijkse basiszorg bleef 
essentieel. Het was vaak prioriteiten stellen. Er was meer 
oog  voor zindelijk- en zelfredzaamheid. De aanpak van  
koppige en dwarse kleuters werd meer op elkaar afgestemd. 
In het leefgroepgebeuren kwam de nadruk meer bij opvoe-
den en minder op begeleiden te liggen. Veel tijd ging uit naar 
plannen en organiseren. Voor het vervoer van en naar school 
konden we beroep doen op ons professioneel netwerk.  De 
logistieke ploeg en de centrale functies werden mee inge-
schakeld om het vervoer van en naar school veilig te laten 

verlopen.  

 

In de leefgroep werden ouders meer aangehaald en betrok-
ken in de opvolging van hun kind(eren). Vooral op woensda-
gen en gedurende weekends draaiden ouders mee in de 
groep. We stonden stil bij hoe je als ouder nog meer ouder 
kan zijn en blijven. En hoe kunnen we dit binnen een residen-
tiële setting meer vorm geven.  Men werd mee ingeschakeld 
in de dagdagelijkse zorg voor hun kind(eren), o.a. bij was- en 
slaapmomenten en voor het  instaan van het vervoer van en 
naar de vrijetijdsbesteding. Dit laatste onderdeel maakte 
enerzijds dat ouders konden kennismaken met het ruimere 
netwerk van hun kind en anderzijds konden zij deel uit maken 

van een maatschappelijk gebeuren.  

 

Bij kinderen en jongeren van een afwezige ouder hadden we 
oog voor hoe we deze leegte en gemis verder konden opvan-
gen. Het was zoeken naar passende woorden in kindertaal. 
En afwegingen maken op welke manier de afwezige ouder al 
dan niet op afstand nog betrokken kan worden en zo nog 
betekenis kan geven. Het blijkt een permanente zoektocht te 

zijn om hier invulling in te geven.  

 

Leeuwer ik  

Leefgroep 
in  

transitie  

Ondanks hoe hard ik tegen de verhuis naar De Leeuwerik was, 
was er immer veel geduld en begrip. 

Hoe moeilijk ik het de begeleiding soms ook maakte, heb ik 
nooit het gevoel gehad dat me iets kwalijk werd genomen. We 
waren met het hele gezin welkom en voelden ons thuis, ook nu 
nog. We zullen nooit vergeten wat jullie voor ons gedaan hebben 
en zullen jullie nog heel lang blijven missen. 

We vonden het minder leuk om jullie te moeten verlaten, maar 
ik besef heel goed, dat jullie meer dan het beste van jezelf hebben 
gegeven. Hier zullen we jullie altijd dankbaar voor zijn. 

We wensen jullie heel veel succes in de toekomst en doe verder 
zoals je nu bezig bent. 

 
Heel veel groetjes, 

K. 



 

‘ t  Spoor   
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Vier jaar geleden, ik moest 
nog vijftien worden, heb ik 
mijn gezin moeten verlaten om 
van Afghanistan naar België te 
vluchten.  Alles stond in het 
teken van mijn familie in vei-
ligheid brengen.  Zonder dat ik 
het wist begon ik aan een ver-
schrikkelijke reis.  7 landen 
heb ik doorkruist , 3 maanden 
was ik onderweg, doodsang-
sten heb ik doorstaan.  
Eens in België werd ik goed 
opgevangen, ik kreeg een 
voogd toegewezen die voor 
mij ging zorgen.  
Na een verblijf in het LOI 
Geel verhuisde ik naar de Pit-
stop om op eigen benen te le-
ren staan.  
In de begeleiding was er voor 
mijn maar één doel: ervoor 
zorgen dat ik mijn familie in 
België krijg.  
Het gemis was zo groot dat het 
dagelijks functioneren voor 
mij niet altijd lukte.  Ik moest 
de begeleiding er altijd van 
overtuigen dat “Als mijn fami-

lie in België is zal het allemaal 
veel beter gaan” Ik zette alles 
in voor een gezinshereniging.  
Dit was een heel spannende 
periode, met veel onzekerheid.  
Het duurde allemaal erg lang. 
Ik moest zelfs met een bloed-
onderzoek aantonen dat er echt 
een familieband was.  Onder-
tussen stond ik ook voor de 
onmogelijke opdracht om een 
woonst te vinden voor mijn 
familie.  Begin september 
2018 kreeg ik het hoopgeven-
de bericht dat alles in orde was 
en mijn familie naar België 
mocht komen.  Dankzij ie-
mand met een groot hart , 
kwam er ook een oplossing uit 
de bus voor een woonst.  Dit 
gaf mijn familie de kans om 
zich in België te kunnen in-
schrijven en een aanvraag leef-
loon te doen.  
En dan de grote dag: 16 okto-
ber 2018.  Na 4 jaar ging ik 
mijn familie weerzien .  Sa-
men met mijn voogd en mijn 
begeleidsters ging ik naar de 

luchthaven om hun met een 
warm hart te ontvangen . Het 
betekent zoveel voor mij om 
terug met mijn familie te kun-
nen samenleven.  
 
De begeleiding : “ J. straalt 
nog iedere dag “    “We kre-
gen een J. te zien die we nog 
niet kenden” “ De hereniging 
met zijn familie gaf hem een 
boost aan energie en verant-
woordelijkheidszin”  
 
We stonden niet stil , er moest 
veel geregeld worden. Bij ie-
dere stap die er moest gezet 
worden, was mijn aanwezig-
heid noodzakelijk omdat mijn 
ouders de taal nog niet ken-
den .   
Inmiddels heeft iedereen zijn 
verblijfskaart, gaan mijn 
broers naar school, is er een 
inkomen en gaan mijn ouders 
naar basiseducatie om de taal 
te leren.  En zo komen we 
steeds een beetje dichter bij 
een goede integratie in België.   
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We hebben ze allemaal gezien, de beelden van de vele mensen op de vlucht uit landen waar ze het niet zo goed 
hebben als wij hier in ons landje.  Ze zijn met zoveel, en we lijken er met z’n allen gewend aan te raken…  Het is 
pas wanneer je probeert om je in te leven in het persoonlijk verhaal van deze mensen dat je iets te pakken krijgt 

van de wanhoop, de trauma’s en rouwthema’s erachter. 

Ook op de Pitstop krijgen we te maken met jongeren die hier alleen toekomen. ‘‘Het verhaal van J’ hieronder geeft 

weer hoe moeilijk die tocht voor hem geweest is en wat de recente gezinshereniging voor hem betekent.  

Voor ons als begeleiding lagen er eveneens uitdagingen, een nieuw thema,  waar we geen know-how rond had-

den. 

Het inspireerde ons, daagde ons uit om verder te kijken dan onze neus lang is, want het werd al snel duidelijk dat 
we niet alles zelf konden doen. We staken geregeld ons licht op bij het LOI en Minor Ndako, deden een beroep op 

het OTA en OKAN en nog veel meer netwerk.  

Er vloeide dan ook een werkingsthema uit voor 2018: netwerken,  “Start to network” 

We doen het al zo lang en we zien er allemaal de meerwaarde van in: netwerken.   

In 2018 probeerden we zoveel mogelijk diensten, vooral van dichtbij en soms van ver, uit te nodigen.   Diensten 
waar ook onze jongeren en gezinnen beroep op kunnen doen.   Dit jaar willen we de trend verder zetten.  Maar ook 

vooral samen met de jongeren en hun context.   

Het verhaal van J 



Een nieuwe wind 

De zomervakantie werd gebruikt om uit te 

proberen en te experimenteren. Er kwamen 

broers en zussen naar de groep op momen-

ten dat het voor hen ook zinvol was, er werd 

projectmatig aan de slag gegaan, er werd 

voorzichtig geëxperimenteerd met aanwe-

zigheden en groepssamenstelling,… 

We evalueerde de zomervakantie en 

maakten onze wilde plannen nog concre-

ter. In de kerstvakantie probeerden we op-

nieuw een aantal dingen uit. 

We merken dat dit nadenken en fantaseren 

over een nieuwe invulling van onze werking, 

en hier voorzichtigjes mee aan de slag 

gaan, ons energie en goesting geeft. Jon-

geren en hun gezin zijn mee in ons enthousi-

asme.  

Het komende jaar wordt een experimen-

teerjaar waarin we nog meer van onze wer-

king willen hernieuwen. Daarnaast is het be-

langrijk om gezinnen en verwijzers te infor-

meren en mee te krijgen en willen we ook 

over de grenzen van onze eigen werking 

heen kijken. Het belooft een boeiend jaar te 

worden. U hoort ongetwijfeld nog van ons! 

Op de jaarlijkse evaluatie van de werking 

van de afdelingen die de module dagbe-

geleiding in groep aanbieden, klonk be-

gin 2018 een gelijkaardige verzuchting: 

halen we uit onze werking wel alles uit 

wat erin zit? Halen we het maximale uit 

onze werkvorm ? Hoe kunnen we nog 

meer en beter inspelen op de noden en 

behoeften van de gezinnen die we bege-

leiden ?  

Gewapend met een (letterlijk) blank can-

vas en de wondervraag gingen we aan 

de slag en maakte elk dagcentrum een 

moodboard waarop we het dagcentrum 

van de toekomst probeerden te schet-

sen. Dingen die vaak terugkwamen wa-

ren ervaringsleren, leergroep, context in 

huis halen, transfer en samenwerkingsver-

banden. 

In mei vond de jaarlijkse dag van de dag-

centra plaats. We besloten te gaan glu-

ren bij de buren en nodigden 3 dagcen-

tra uit die hun manier van werken en bui-

ten de lijntjes kleuren aan ons voorstel-

den. Dit werkte enorm inspirerend en per 

afdeling werden eerste korte termijn stap-

jes afgesproken.  

Dagbegeleiding en contextbegeleiding - algemeen 
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cijfers 2018 

jan feb ma apr mei juni juli aug sep okt nov dec

parkoers dag 94,3 87,5 86,69 72,5 87,5 87,5 87,5 105,24 125 124,59 112,5 108

parkoers mob 107,7 120 120 124 111,61 98 80 94,19 80 100,64 120 119

jan rap dag 117,3 111,16 110,5 112,5 102,82 102 104,03 100,8 101 168 150 148

jan rap mob 150 150 100 100 139 167 169 150 197 168 150 148

kameleon dag 112,8 100 99,28 104,81 99,28 98,5 104,98 126,33 132 122,22 118,14 131

kameleon mob 94,7 100 115,7 104,66 112,41 108 92,15 84,31 84 114,19 102 68,4
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Bezetting dagcentra 2018
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SCHERMTIJD  
Over schermtijd hebben we het afgelopen jaar veel gesproken en gediscussieerd. 
Eerst en vooral wat is schermtijd? Ter verduidelijking vinden we de volgende definitie 
hierover op het internet terug: schermtijd is de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan 
het bezig zijn met mediabeeldschermen waaronder televisie, tablets, laptops, 
smartphone, spelcomputers enz.  

Tijdens onze groepsbegeleiding merkten we dat de jongeren vaak op hun GSM bezig 
waren. Enkele jaren geleden hadden we al enkele afspraken rond het GSM – gebruik, 

de computer en de WII (schermtijd dus) opgemaakt.  Zo was één van onze afspraken dat de jongeren tij-
dens schooldagen na hun huiswerk tot aan het eten (17.30u) op het GSM mochten. Een andere afspraak 
was dat ze tijdens vakantiedagen na het 10 – uurtje tot aan het eten (rond 12u) op het GSM mochten. 
Naast deze GSM – afspraken konden de jongeren ook nog eens een halfuur (tijdens schooldagen) en 2 x 
een halfuur (tijdens vakantiedagen) op de computer of de WII.  

Gezien de snelle technologische evoluties, waarmee we soms als begeleiders niet steeds evengoed mee 
zijn, is een GSM tegenwoordig ook wel een kleine computer of spelcomputer. We merkten het afgelopen 
jaar dan ook op dat jongeren vaak op hun GSM/Smartphone/iPhone voor een lange tijd spelletjes aan het 
spelen zijn, vaak aan het chatten zijn enz. Over de hoeveelheid schermtijd hadden we met hen ook vaak 
discussies. Enerzijds willen we als begeleiders ‘meegaan met de tijd’ en jongeren begeleiden in het ver-
antwoord en veilig gebruik van dit soort zaken. Anderzijds willen we hen tijdens de groepsbegeleiding ook 
nog andere vaardigheden aanleren.  

Door met een kritische blik naar onze vroeger gemaakte afspraken te kijken, konden we niet anders dan 
besluiten dat onze toegelaten schermtijd tijdens onze groepsbegeleiding te langs is. Tevens waren de af-
spraken ook niet eerlijk voor iedereen. Zo zijn er jongeren die pas rond 16.30u aankomen van school en 
pas rond 17u op hun GSM konden. Andere jongeren komen al voor 16u aan en konden dus al vroeger op 
hun GSM. Dus met eerlijke afspraken voor iedereen en minder schermtijd eindigden we het jaar 2018 en 
gaan we nu ook het jaar 2019 in!  

Al beseffen we dat schermtijd een ‘hot topic’ is, niet alleen tijdens onze groepsbegeleiding maar ook bij 
gezinnen thuis dit vaak tot discussies leidt. Ook dat het niet alleen voor jongeren maar ook voor volwasse-
ne een uitdaging is om te zoeken naar een ‘gezonde – schermtijd’.  

Een tip om bewuster met schermtijd om te gaan: bij de meeste iPhone ’s kan je de functie  ‘schermtijd’ 
inschakelen. Met deze functie kan je zelf bepalen hoeveel tijd je aan je iPhone besteedt. Je kan zelfs de 
toegang tot bepaalde apps blokkeren na een bepaald aantal minuten of uren gebruik.  

Bijna vanzelfsprekend wordt jeugdzorg al wel eens in verband gebracht met het thema agressie. Het is ook zo 
dat dit een thema is waar vele uren over vergaderd wordt, zo ook op Parkoers. Het voorbije jaar zijn we vaak in 
contact gekomen met agressie: agressie tussen jongeren, tussen jongere en begeleider, tussen ouder en jongere 
en tussen ouder en begeleider. In alles wat agressie kan omvatten, zullen we dit geweldloos en in verbinding met 
de ander aanpakken. We hebben het voorbije jaar geëxperimenteerd met verschillende methodieken: ‘de sorry-
box’, ‘door het lint’, ‘rots en water’, ‘geweldloos verzet’, ‘geweldloze communicatie’, zorg op maat, …  
In bepaalde situaties hebben we ook doorverwezen naar externe diensten en therapeuten. De uren die we hier-
over hebben vergaderd en waar we misschien sneller beslissingen hadden moeten nemen, hebben er weliswaar 
voor gezorgd dat we in de meeste gevallen een positieve evolutie bereikten. Als team een gedragen aanpak han-
teren is hierin erg belangrijk.  
Daarnaast zoeken we altijd naar partners in het sociale en professionele netwerk van 
het gezin. We merken hierin dat het niet altijd evident is om deze aanpak, die vooral 
geënt is op de verbinding met de cliënt, te verwachten van andere diensten en hulp-
verleners. We vinden het dan ook onze taak om hiermee blijvend aan de slag te gaan, 
bij te leren, op zoek te gaan naar innovatieve ideeën en in verbinding te blijven gaan 
met cliëntsystemen en hun netwerk, scholen, hulpverleners, hobbyclubs, … en dit op 
een aanklampende, verbindende en geweldloze manier. 

Agressie 



Jan Rap - Mol 
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Voorjaar 2017 kreeg dagcentrum Jan Rap goed nieuws: we zouden 2 extra gezinnen 

kunnen begeleiden, wat ook inhoudt 2 extra jongeren per dag in huis. In ons oud, klein 

Jan Rap huisje leek ons dit niet echt haalbaar. We moesten vaak al erg creatief zijn om 

voor alles een plaatsje te vinden: rustig huiswerk kunnen maken, gesprekjes apart kun-

nen doen met jongeren, genoeg speel- en leerruimte, enz. Na een akkoord van de di-

rectie en raad van bestuur gingen we op zoek naar een nieuw Jan Rap huis. Het moet groter zijn, met meer 

ruimte om in alle rust dingen te kunnen doen, waar de begeleiding rustig kan werken, enz. Maanden deden 

we er over om huizen op te zoeken, af en toe eens te gaan kijken maar vaak kwamen we toch ietwat teleur-

gesteld terug. Het is niet zo makkelijk om een goed huis te vinden voor een dagcentrum waar veel verschil-

lende kamers voor nodig zijn. Tot opeens, een nieuwbouwhuis in de Wilgenstraat in Mol. Helemaal nog niet 

klaar dus moeilijk om zicht te krijgen hoe het echt “af” zou zijn. Langs de andere kant konden we zelf nog 

heel veel dingen beslissen, muren plaatsen voor extra ruimtes, enz. Onze ideeën begonnen al snel te stro-

men. Na goedkeuring van een heleboel belangrijke mensen en toestemming van de gemeente werd het huis 

gekocht en zou Wilgenstraat 18 vanaf nu het nieuwe adres zijn voor dagcentrum Jan Rap. Een kleurenspeci-

aliste hielp ons met keuzes maken van kleuren die rekening hielden met de functies van de verschillende 

ruimtes, we kregen tips rond inrichting, enz. Enorm veel hardwerkende en helpende handen vanuit ons logis-

tiek team maakten onze droom tot werkelijkheid. Af en toe gingen we met onze jongeren eens kijken om hun 

ideeën te horen en ook zij keken uit naar onze verhuis. In mei was het zo ver: van stilletjes aan beginnen 

inpakken naar 3 dagen sluiten om te verhuizen en alles een plaatsje te kunnen geven in het nieuwe huis. 

Vermoeiende dagen voor de begeleiding en al onze helpers maar langs de andere kant hadden we er ook 

enorm veel zin in om hier een start te maken. En die nieuwe start maakten we! We ervoeren veel rust bij 

onszelf maar ook bij onze jongeren. We hadden meer ruimte en voor alles meer plaats waardoor we de rust 

ook in onze groep voelden terugkeren. Iedereen draagt mee zorg voor het materiaal, want “dat is wel nieuw 

hé!”. Een geweldige nieuwe start voor onszelf maar vooral voor onze jongeren en hun context! 

Met de grote vakantie voor de deur brainstormden we over hoe we goed aan de slag konden 

gaan met de groeipunten van onze jongeren. We merkten al snel dat de groeipunten bij som-

mige jongeren dezelfde waren. Waarom hen dan niet samen laten oefenen en van elkaar laten 

leren? Zelfs jongeren die alleen nog begeleiding aan huis kregen, werden uitgenodigd om mee 

te oefenen aan hun groeipunten. 2 begeleiders verdiepten zich in rots 

& water en equipe, om dit samen te gieten in een project. De jongeren 

leerden grenzen te stellen op een goede manier, maar daar heb je 

ook helpende gedachten bij nodig. Van allebei dus een beetje! Ze ver-

telden in de groep op welke momenten dit hen al kei goed lukte en 

wanneer het nog wat moeilijk was. Door te luisteren naar elkaar, leer-

den ze ook iets van elkaar. Daarnaast merkten ze ook: “hey, ik ben 

niet alleen die dit nog moet leren!”. Wij als begeleidsters vonden dit 

een enorm leerrijke ervaring voor onze jongeren. Onze volgende idee-

ën begonnen al snel te groeien in onze gedachten. Eén ding staat 

vast: vanaf nu gaat Jan Rap meer met projecten aan de slag!  

Een nieuw huis ! 

Project zomervakantie: rots en water en Equip 



#KomafKameleon 

Dit gedicht van Vjatsjelav Koeprijanov sluit aan bij datgene waar 
we gedurende 2018 mee aan de slag zijn gegaan: 
#KomafKameleon. 

Tijdens het afnemen van afrondende interviews bij jongeren waren 
er enkele algemene noden die steeds terugkwamen: nabijheid, be-
trokkenheid, vertrouwde omgeving en aansturing. We merkten ook 
op dat ons huidig concept omtrent nazorg te beperkt was.  Hier-
door ontstond volgende vraag: ”Hoe kunnen we op een innoveren-
de manier nazorg bieden aan jongeren op een wijze die niet té in-
grijpend is?” of om in het figuurlijke van het gedicht te blijven: hoe 
kunnen wij een ladder zijn voor onze jongeren?  

Samen met een student die deze vraag in zijn eindwerk opnam, 
dachten we hierover na en werd #KomafKameleon geboren. 

Drie keer per jaar zullen wij onze deuren openzetten voor jongeren 
die nood hebben aan een babbel of gewoon aan een gezellig 
weerzien. Dit zal steeds plaatsvinden op 
een woensdagnamiddag.  

We kunnen met trots vertellen dat de 
eerste editie van #KomAfKameleon een 
succes was. Acht jongeren zijn  inge-
gaan op het aanbod. Hopelijk wordt de 
volgende editie een even groot (of zelfs 
nog iets groter) succes. Het blijft alvast 
een project dat we in 2019 zullen vast-
houden en verfijnen.  

 

 

Kameleon - Herentals 
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Het is mooi een huis te zijn 

Voor het enige hart 

Dat je niet wil achterlaten 

 

Het is mooi een ladder te zijn 

Voor kinderen 

Die op een sombere dag  

Naar de zon willen klimmen 

 

Het is mooi een deur te zijn 

Zachtjes knarsend maar toch  

opengaand 

Voor al wie wil binnengaan.  

 

En een raam 

Waarin het licht niet dooft 

Voor al wie denkt 

Het is al laat 

                Vjatsjelav Koeprijanov 

 

Als iets werkt, doe er meer van! 

Sinds een aantal jaren organiseren we in het begin van de zo-
mervakantie onze camping Kameleon. Een meerdaagse erva-
ringsactiviteit met al onze jongeren.  

Na het succes en de positieve reacties van onze gezinnen waag-
den we afgelopen jaar de grote sprong! Een gloednieuwe locatie 
en een uitbereiding van het aantal dagen gaf ons tal van nieuwe 
mogelijkheden. Een uitgelezen kans om meer in te zetten op 

groepsdynamica én ervaringsleren! 

Op verschillende momenten gedurende de dag kregen de jongeren allerlei uitdagingen voorge-
schoteld, oa.: route uitstippelen, groepsafspraken maken, maaltijden bereiden, dagplanning ma-
ken, taken verdelen,…  

Deze situaties creëerde nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen creëerde boeiende en interessan-
te reflecties. Deze reflecties zorgden voor nieuwe leerprocessen. Ook de weken die daarop volg-
den gingen we verder aan de slag met deze leerprocessen. Kortom: een ge-
slaagde ervaring, zowel voor de jongeren als voor de begeleiding. Wij tellen al 
af naar een nieuwe editie in 2019! 
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Aandacht contextbegeleiding 

Hoe bevoorrecht zijn wij dat we in een sector, in een organisatie, 
in een team, en vooral ook in een tijd te leven waarin 
voortdurend dynamiek zit. Hoe lastig kan vernieuwing zijn, hoe 
vervelend kan almaar aanpassen zijn. Toch blijft finaal een gevoel 
van trots hangen; trots over waar we geraakt zijn en waar we 
alweer onze pijlen op richten.  

Zo was 2018 een jaar met de uitdaging van de trefplaats: 1 
gezin-1 plan. Als thuisbegeleidingsdienst hebben we mee aan die 
kar getrokken en ondertussen bolt dat. Dat werk is niet af, maar 
hoe blij zijn we met dit extra aanbod voor gezinnen met 
problemen in (een deel van) onze regio. 

De schreeuw om rust is ook te horen geweest. Niet om het 
rustiger aan te doen, maar wel de schreeuw om tijd te krijgen om je werk zo goed mogelijk 
te kunnen doen. Dit spanningsveld is altijd aanwezig en zal altijd aanwezig blijven en zal 
zeker in 2019 weer op de tafel liggen: zoeken naar betere, heel andere manieren om met 
elkaar te overleggen, werken we volgens afgelijnde methodieken of werken we met wat op 
ons bord komt te liggen en dan te zoeken naar wat beste kan werken? 

Dus die dynamiek brengt trots, onrust, uitdagingen en noem maar op te weeg. Hieronder 
kan je daar voorbeelden uit het afgelopen jaar van lezen.  

Inleiding 

 

Het eenduidig of gewoon duidelijk weergeven van bezettingscijfers wordt voor contextbege-
leiding elk jaar complexer. Als er één ding duidelijk is: er is gigantisch veel vraag naar thuis-
begeleiding. Vreemd misschien dat de bezetting dan niet systematisch voor alle werkvormen 
100% is. Dit heeft juist, en dat klinkt dan misschien contradictorisch, te maken met het 
zorgvuldig omgaan met inzetten van beschikbare capaciteit. Laat ons bijvoorbeeld kijken 
naar positieve heroriëntering. We werken niet met een wachtlijst want dat past niet bij deze 
werkvorm. Dus op het moment dat er een plaats gaat vrijkomen, melden we dit aan aanmel-
ders. Maar omdat het belangrijk is om goed af te wegen of de aangemelde situatie niet an-
ders kan geholpen worden, starten we dan eerst met een coachingstraject. Dit neemt dan 
tijd in beslag, zinvol besteedde tijd, maar voor de openstaande module betekent dit wel dat 
die inderdaad blijft open staan; zeker als na een coachingstraject blijkt dat de aanmelder 
zelfstandig verder kan. De impact van mensen met veel verlof is ook niet te onderschatten 
bij deze kortdurende modules. Een begeleider die binnen twee weken op verlof gaat en deze 
week een PH-begeleiding stopt, laat je geen PH nu opstarten want dan verlies je twee weken 
van een traject dat sowieso al zeer kort is. En onze participatieraden leren ons al jaren dat 
mensen het niet appreciëren als ze tijdens hun hulpverleningstrajecten te maken krijgen met 
wissels van begeleiders. En toch blijft het een zorg om deze bezetting omhoog te krijgen en 
overgangen sneller te laten verlopen. Denkwerk voor 2019! 

cijfers: bezetting 

CONTEXTBEGELEIDING 
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Aandacht DOET 

In 2018 werden traditiegetrouw onze gezinnen be-
vraagd op diverse manieren. Zo organiseerden we een 
participatieraad (gekoppeld aan een Sint-feestje), kregen 
de gezinnen die in 2018 afgerond werden een vragen-
lijst toegestuurd en werden bij enkelen onder hun aan-
vullend interviews afgenomen door onze stagiaires. We 
merken dat mensen tevreden zijn over de werking van 
Aandacht. Mensen voelen zich gehoord, ondersteund 
en ze geven aan dat er wordt gezocht naar diverse ma-
nieren van aanpak in de begeleiding (zowel 
gesprekken, als doe-activiteiten en dit m.b.t. 
alle levensdomeinen en met alle gezinsle-
den). Groeipunten werden er ook geformu-
leerd. Gezinnen gaven wel aan dat onze na-
zorg, en specifiek bij PH, meer uitgebouwd 
mocht worden en er werd gevraagd om oog 
te hebben voor de plaats waar wij met jonge-
ren IB doen. Zo lieten gezinnen verstaan dat 
wij als begeleiders er soms vanzelfsprekend 
van uit gaan dat er op de slaapkamer van het 
kind IB gedaan kan worden, maar we staan te 
weinig stil bij hoe dit voor de kinderen en 
jongeren zelf is. Toch is het belangrijk dat we 
zelf even reflecteren over het woord ‘participeren’… Een 
woord dat op verschillende manieren uitgelegd kan 
worden… Vanuit Aandacht willen we graag benadrukken 

dat het niet enkel om ‘deel-nemen’ gaat. Dit klinkt ons 
te passief. We willen graag spreken over ‘mee-maken’ 
of ‘mee-doen’. Op deze manier wordt de nadruk gelegd 
op betrokkenheid van onze gezinnen, en dit willen we 
graag (nog meer) verwezenlijken. Als we even naar de 
participatieladder bekijken, iets waar Cachet ook over 
spreekt, is de 1e sport van de ladder “informeren”, als 
we telkens een sport hoger gaan komen we de volgende 
aspecten nog tegen: raadplegen—adviseren—co-

produceren en meebeslissen. We 
hebben vanuit Aandacht zeker al 
heel wat sporten beklommen, maar 
we kunnen dit nog meer op maat 
inzetten en mogelijks nog een trapje 
hoger geraken. In 2019 staan we 
voor de uitdaging om onze concep-
ten te herbekijken en willen we mo-
dule-overstijgend te werk gaan en 
inzetten op wat onze gezinnen net 
nodig hebben. Om dit allemaal vorm 
te geven, vinden we het belangrijk 
dat we hun hier bij te betrekken, 
meer bepaald dat zij ‘mee-makers’ 

worden in hun trajecten en de trajecten voor toekomsti-
ge gezinnen. Het wordt dus een boeiend jaar!  

Participatie 

Meer en meer proberen we op Aandacht dingen te doen in plaats van aan de keukentafel te gaan zitten bij gezinnen thuis. 

Niet alleen omdat we dat leuk vinden, maar ook omdat we zien wat dit kan betekenen voor ouders en jongeren.  

 

Verschillende begeleiders doken in de mappen van de werkgroep ervaringsleren en staken kleine en grote activiteiten in el-

kaar of haalden hun inspiratie op andere afdelingen. Samen wandelen, een taart maken, een tandemtocht, kajakken, muur-

klimmen, teambuilding… We proberen met het hele assortiment te experimenteren. Super leuk, maar niet gemakkelijk! En 

dan verwachten we ook nog dat ouders, kinderen en jongeren hun hart ondertussen blootleggen en hieruit leren.  

 

Een diepgaand gesprek tijdens een PH-begeleiding vraagt al heel veel en brengt vaak heel wat teweeg én dan halen we ge-

zinnen óok nog eens uit hun comfortzone?! En dat 

soms zelfs tegelijkertijd… Niet iedereen is er klaar 

voor, zowel begeleiders als gezinnen niet. Toch is 

het net die beweging die we willen creëren om 

gezinnen dichter bij elkaar te brengen.  

 

We halen er veel energie en inspiratie uit en heb-

ben nog een hele weg af te leggen. En ohjee als er 

tijdens een werkersgerichte teamdag hetzelfde aan 

collega’s wordt gevraagd als dat wij aan gezinnen 

vragen ;-). Laten we die reflectie even maken en 

laten we die reflectie vooral DOEN. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG3qHc0sfgAhVMJVAKHZpvDhUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.canonsociaalwerk.eu%2Fnl_wmo%2Fdetails.php%3Fcps%3D3&psig=AOvVaw1dQ-LZa-DLhb9NQe0CGB30&ust=155066050358
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'Aandacht DOET'.......Time Out 

“Ik doe wel een time-out dit weekend”, zei ik om te lachen 
tijdens de middagpauze.  Maar dan begon de tijd te dringen 
en alternatieve oplossingen te slinken. “Marij, zou je dat 
écht zien zitten wat je daarstraks zei?” 

Terug met m’n voeten in de realiteit, in het nijpend tekort 
van het bijzondere jeugdzorg-systeem.  Zo begonnen we 
dit concreet te maken.  Dan merk je dat je binnen een or-
ganisatie werkt, waar ieder zich wil smijten voor het welzijn 
van elke jongere.  Een organisatie waar directie en collega’s 
de handen in elkaar slaan om een flexibel plan op maat te 
puzzelen.  De Heerlijkheid van Heule (vzw Oranjehuis) 
stond open voor dit last-minute project.  Ik verzamel wat 
spulletjes voor jou, want jij hebt je hier niet op kunnen 
voorbereiden.   

Daar sta je dan op onze dienst, begeleid door 2 agenten.  Je 
ogen en je houding laten me verdriet en kwaadheid zien.  
Dit is niet jouw keuze, je kent me ook niet.  We zijn enkele 
uren samen onderweg.  Op weg mocht je dan stilaan wat 
ontdooien.  We slaan boodschappen in voor het weekend.  
Aan de kassa viel ons voorziene budget uit de gescheurde 
enveloppe op de grond.  Je helpt me mee alle centen terug 
te verzamelen.  Beetje bij beetje krijg ik je verhaal te horen.  
Ook je tranen en je boosheid leer ik kennen.  Onderweg 
passeert ons nog een filmscène van The Fast and the Fu-
rious.  Zalig om je hiervan zien te genieten en al je verwoe-
de pogingen om dit peleton vanuit de auto op film te kun-
nen vastleggen.   

Heel de vier-
kantshoeve 
is ons privé-
terrein dit 
weekend.  
We delen 
een studio 
en installe-
ren ons.  
Een wel-
komsbriefje 
en box vol 
eetgerei heb-
ben ze er als 
ontvangst 
voor ons klaargelegd.  We hebben beide geen idee wat deze 
dagen ons zullen brengen.   

We weten wel wat ons hier brengt.  Normaal had je recht-
streeks naar de gesloten instelling in Mol gemoeten.  Nu 
gaf de jeugdrechter je de kans om maandag te kunnen star-
ten in ‘t Spoor (leefgroep binnen De Waaiburg), waar dan 
nog een time-out aan vooraf moest gaan.  Gezien de plots-
heid en de tijdsspanne, was er nergens nog een optie waar 
te maken dit weekend.  Vandaar het knip– en plakwerk van 

vele mensen om dit waar te kunnen. 

‘s Ochtends kwam Marije ons wegwijs maken op de boer-
derij.  We maakten kennis met de dieren die dagelijks ver-
zorgd worden.  De West-Vlaamse rode koeien, konijnen, 
varkens, kippen,..  Ook staken we de weide door met de 
kruiwagen.  Rapen konden er gerooid worden en kuisen 
we achteraf.  Er is nog een moestuin die altijd blij is met 
helpende handen om onkruid te wieden. 

Jouw mood en zin voor activiteit wordt voortdurend uitge-
daagd door alle stress die je op je krijgt via je GSM.  We 
hadden geen sluitende afspraken rond je GSM, ik had nog 
geen ervaring met time-out en er was niet de tijd vooraf 
om me hierrond te informeren via gekende time-out pro-
jecten.  Wel had ik je gevraagd om hier zelf een voorstel 
rond te doen, om zo het GSM-gebruik ietwat te beperken 
om zo niet aan het doel van deze time-out voorbij te gaan. 

Stallen worden uitgemest, konijnen worden gestreeld, eten 
wordt op tafel getoverd en ik mag je beter leren kennen.  
Stoere jij, met je zotte humor, met je moeilijke verhalen, 
met je overleven tussen je stress,… 

We bezoeken Kortrijk, leren experimenteel vlechten per 
YouTube, we gaan een dagje uitwaaien aan zee.  Daar 
volgt een hele fotoshoot, je was er nog maar één maal ge-
weest aan de kust. 

‘Thuisgekomen’ geniet je onder een lange en warme dou-
che.  Totdat je me riep dat ik moest komen…??  Ik open 
de deur en het water stroomt me tegemoet rond m’n voe-
ten, richting m’n matras die er voor de deur ligt……Schip 
ahoi!  Effe alle hens aan dek en je douchewater zo gauw 
mogelijk stoppen, alle handdoeken die ik vinden kon, 
mochten dienen.  Hier hebben we nog goed om moeten 
lachen. 

Een intens weekend.  Heel erg bruusk gestart voor jou.   

Een weekend van extremen, van schaterlachen, naar je 
afzetten tegen de wereld, van je gevoelens delen, naar je 
compleet pissed terugtrekken op je bed.  Deze stemmings-
wisselingen hadden ook 
rechtstreeks effect op je 
actieve deelname aan de 
boerderij activiteiten. 

Om ‘ons’ weekend af te 
sluiten, was ik overenthou-
siast het spel van De Ge-
luksvogels op tafel aan het 
installeren.  Teveel is teveel 
en genoeg is genoeg, hier 
heb je je joker ingezet. 

Heel wat gedachten rijker, 
zijn we maandag dan terug 
naar de Kempen gereden. 


