Werken aan verbondenheid,
ook als de wereld plots stilvalt...
Met deze beknopte uitgave van ons “jaarverslag”
willen we U een inkijk geven in de belangrijkste gebeurtenissen en processen van het afgelopen werkjaar 2019. We hopen hiermee dat de lezer een algemeen beeld krijgt van onze werking, maar ook dat hij
uitgedaagd wordt om nog méér te weten. Spreek ons
aan, kom langs of nog beter, maak deel uit van onze
ploeg…
We zullen U graag ontvangen.

Engagement, gedrevenheid en flexibiliteit als
antwoord op Corona
IN DIT NUMMER
Wie al langer dan vandaag de vinger aan de samenlevingspols houdt, zal het niet
ontkennen. Voor een té groot deel van de bevolking is het elke dag, meestal
figuurlijk en heel soms letterlijk, knokken om het hoofd boven water te houden.
We hebben het hierbij niet enkel over precaire financiële moeilijkheden, maar
ook over uitsluiting uit tal van sociaal-maatschappelijke verworvenheden zoals
goed onderwijs, degelijke huisvesting, zinvol werk, verbindende sociale contacten, enzovoort. Structurele ingrepen om hier fundamenteel iets aan te doen
komen niet op gang en het blijft dus behelpen met een dosis sociaal en maatschappelijk werk om het ergste te voorkomen. Een bijwijlen heel moeilijke opdracht in “normale” tijden en plots is daar bovenop eind 2019 “corona”. Aanvankelijk werd nog wat lacherig gedaan over dat Chinees virusje, maar gaandeweg is de ernst terug. Het blijkt een alomvattende impact te hebben op heel
onze samenleving. Alles gaat op slot, en ook voor onze organisatie is het zoeken
naar evenwichten om toch nog onze sociale en maatschappelijke opdracht te
vervullen. We willen immers de kinderen, jongeren en gezinnen die we ondersteunen zeker nu niet loslaten. Jongerenzorg heeft zich dan ook van zijn sterkste
kant getoond in woelige tijden. Alle medewerkers hebben het beste van zichzelf
gegeven om de best mogelijke zorg en ondersteuning te blijven bieden. De spelregels zijn onwaarschijnlijk veel aangepast geweest en er zijn veel inspanningen
geleverd om onze werking zo veilig en gezond mogelijk te houden. Hier past een
ferm woord van dank aan allen die ons in deze periode gesteund hebben met
raad, daad, sponsoring en engagement. Duizendmaal dank.
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Het jaar 2019 in cijfers...
In 2019 haalden we over alle werkvormen heen, samen goed voor juist 100
modules, een gemiddelde bezetting van
102 %. Dit is opnieuw een zeer hoog
cijfer en getuigt van overbezetting. Deze
bezetting ligt opnieuw hoger dan de
voorgaande jaren (100% in 2018), alsook een flink stuk boven het Vlaamse
gemiddelde voor alle Organisaties voor
Bijzondere Jeugdzorg samen (92% in
2018).
Een hoog bezettingscijfer zorgt uiteraard voor permanente druk op de werking en dwingt ons om steeds creatief te
zoeken naar nieuwe oplossingen. Geluk-

kig zijn alle medewerkers doordrongen
van de grote noden in de jeugdhulp en
is het engagement groot. We kunnen
ook gelukkig beroep doen op vele vrijwilligers (én medewerkers) voor wie
gedeelde zorg geen theoretisch begrip
is, maar een weloverwogen inzet.
Maar toch moeten we goed beseffen
dat de kan maar zo lang te water gaat
tot ze breekt...
Hierna wat meer details per werkvorm.

‘Een hoog bezettingscijfer zorgt uiteraard voor permanente druk op de werking.’

Alle modules worden druk bevraagd.
De wachtlijsten blijven lang...
Al enkele jaren geven we intern meer
aandacht aan een actief en warm
wachtlijstbeheer voor de eigen rechtstreeks toegankelijke modules. Ook
op regionaal vlak zijn er dienaangaande werkzame initiatieven. Desondanks blijven de wachtrijen veel te
lang. Op 1/1/2020 zien onze lijsten er
als volgt uit:





voor verblijf: 50
Voor dagbegeleiding: 25
Voor contextbegeleiding: 36

Een deel hiervan met “prior” of zelfs
“superprior”… Daarbovenop komen
dan nog de acute crisisvragen die
vaak een onmiddellijke opname vereisen. En dan zijn er nog ongetwijfeld
de vragen die niet eens op onze lijst
komen omdat verwijzers weten dat er
helaas op korte of middellange termijn geen plaats vrij komt. Triest !
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Voor de verblijfsmodules (Ten Dries—cap. 31) bedroeg de bezetting 94%. Dit is een
hoge bezetting met een hoge benutting ! Ondanks de contextuele gerichtheid en het
werken met steungezinnen blijven er veel verblijvers dagelijks aanwezig in de leefgroep. De doorstroom is iets hoger dan de voorgaande jaren: er waren 10 uitschrijvingen en 8 inschrijvingen. We stellen opnieuw vast dat het grootste aandeel (90%)
van de verblijvers aangemeld en opgevolgd worden door de Jeugdrechtbank. Alle
leeftijden zijn vertegenwoordigd, de grootste groep kinderen (20 van de 31) zijn jonger dan 12 jaar. De verdeling tussen jongens en meisjes is evenwichtig. Opvallend is
dat heel wat kinderen die in het bijzonder lager onderwijs vertoeven, in type-3 onderwijs (gedragsmoeilijkheden) ingeschreven zijn. Qua regionale spreiding kunnen
we echt wel stellen dat Zuid-West-Vlaanderen onze doelregio is.
De module “dagbegeleiding in groep” (Aventurijn—cap. 10) was in 2019 voor 123%
ingenomen, de hoogste bezetting ooit. Er waren 4 inschrijvingen en 2 uitschrijvingen. Deze module wordt zeer flexibel ingezet: de klassieke dagcentruminvulling
vindt er plaats, maar ook intensieve vormen van opvoedingsondersteuning aan huis,
ontmoetingsmoment voor broers en zussen uit grote gezinnen, tijdelijke daginvulling
voor een kind in thuisbegeleiding of voor een jongere uit Ten Dries. Op 31/12/19
was de helft van de begeleidingen opgestart via de rechtstreeks toegankelijke weg.
Voor de thuisbegeleidingmodules (Jade—cap. 18) zien we een gemiddelde bezetting
van 102%. We zagen alle vormen voorbij komen: breedsporig, laagintensief, krachtgericht en autonoom wonen. Traditioneel is de doorstroom bij deze modules hoog:
9 in en 6 uit. Op 31/12/19 was de helft van deze begeleidingen via de intersectorale
toegangspoort of een klassieke verwijzer gepasseerd en de andere helft is rechtstreeks ingestroomd.

Sociale media in de sociale praktijk
Het gebruik van de zogenaamde sociale
media (Facebook, Twitter, Instagram,
Linkedin, TikTok,…) is al lang niet meer
weg te denken uit onze samenleving en
dus ook bij ons niet. In de privésfeer
lijken weinig mensen zich zorgen te
maken over de impact en de gevolgen
van het gebruik van dergelijke media.
Binnen ons werkveld is dit echter een
ander verhaal. We moeten immers rekening houden met GDPR, privacy en
allerlei kwetsbaarheden. Communicatie onder collega’s is anders dan met cliënten. De platformen evolueren ook razendsnel. In de loop van 2019 is een interne werkgroep opgericht om het gebruik van sociale media bij medewerkers en
cliënten van naderbij te bekijken en beleid hierrond te ontwikkelen.
Er is in eerste instantie een bevraging gebeurd bij medewerkers om na te gaan
hoe men met sociale media al of niet vertrouwd was. Het merendeel gebruikt
sociale media (vooral Messenger en WhatsApp) om praktisch te communiceren
hetzij met collega’s, hetzij met cliënten. Praktische afspraken maken, vragen
stellen, dringende informatie doorgeven of foto’s delen. Als men met jongeren
communiceert is dit vaak voor de zelfde redenen als wanneer men met collega’s communiceert. De mensen die geen gebruik maken van sociale media doen
dit bewust om werk en privé gescheiden te houden. Het is ook geen sinecure
om door het bos van de informatiestromen nog de bomen te zien. Wat communiceer je via mail, via de telefoon, via sociale media, via een gesprek, via onze
logboek, via sms, enzovoort...
De leden van de werkgroep zijn ook hun licht gaan opsteken bij een aantal collega’s die op dat terrein al een weg hebben afgelegd, alsook bij “Mediawijs”,
het Vlaamse kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid.

Vrijwilligers welkom !
Vrijwilligers zijn steeds welkom
bij Jongerenzorg. Vrijwilligers
maken het mogelijk méér te
doen met de aanwezige middelen en hebben een aanvullende inbreng naast die van de
professionele begeleiders. Ze
vinden soms gemakkelijker
ingang bij de gasten, juist omdat ze hen benaderen vanuit
een ‘vrijwillige, onvoorwaardelijke’ positie. Het feit dat een
vrijwilliger een kind
‘belangeloos’ komt halen om
een leuke activiteit te doen,
betekent veel voor het kind.
Het bezorgt het kind het gevoel ‘belangrijk’ te zijn,
‘iemand’ te zijn.
Hoe zeer we ook inzetten op
‘normaliseren’, opgroeien in
een leefgroep is niet vanzelfsprekend. Het af en toe eens
kunnen ontsnappen aan dit
groepsgebeuren en kunnen
genieten van een leuke activiteit met een ‘buddy’ of van de
warmte van een steungezin, is
ongetwijfeld een aangename
ervaring. Het biedt mogelijkheden tot individuele aandacht
en stimulering, tot kleine, eenvoudige momenten van
‘ontmoeting’.
Geprikkeld ? Neem gerust contact om kennis te maken. Je
bent welkom !

De grote conclusie was dat er nood was aan een duidelijk beleidskader waarbinnen veilig kan gebruik gemaakt worden van sociale media. De werkgroep heeft
een uitgebreid advies geformuleerd om dit beleid vorm te geven. Welke kanalen zijn veilig en bruikbaar, welke hardware en software eisen zijn hiervoor nodig, hoe behouden we het overzicht,… zijn maar enkele thema’s die aan bod
komen. Begin 2020 zullen de werkzaamheden en adviezen van de werkgroep
resulteren in een afgeklopt beleidskader.
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Verbindende projecten
Sponsors welkom.
Men zegt wel eens: “koken kost
geld” ! Wel dit is zeker het geval voor
onze werking. Al onze projecten die
we opzetten willen we niet financieren met de middelen die de Overheid
ons ter beschikking stelt om de reguliere werking mogelijk te maken. We
doen dan ook graag beroep op projectsponsors en zelfs op particuliere
initiatieven om net dat tikkeltje méér
te kunnen doen. Zo konden we in het
afgelopen jaar rekenen op steun van
velen: Music for Life, KIwanis Kortrijk
Ring, de Koning Boudewijnstichting,
de KouterKids Kortrijk, JongerenWelzijnswerk Ieper, CERA, de Speedboot
Zwevegem, Feestcomité Sint-Denijs,
Kiwanis Avelgem, Rotary Harelbeke,
Vrijuit, Iedereen Verdient Vakantie,
de Ronde Tafel van Kortrijk en Waregem, de steden Zwevegem en Harelbeke, en diverse gulle schenkers uit

We vinden het belangrijk dat jongeren en contexten zoveel mogelijk aansluiten bij reguliere initiatieven in
onze samenleving, liefst in hun eigen
leefomgeving, in hun buurt, in hun
gemeente.
Daarnaast blijven we via een aantal
projecten (met vrijwilligers) en beleidskeuzes extra kansen creëren voor
de meest kwetsbare kinderen, jongeren en ouders in onze samenleving,
én bruggen bouwen tussen deze
groep en de “gewone buitenwereld”
om uitsluiting te voorkomen.
Zo zijn er spelotheek “hetspeelspook”
in Harelbeke, fietsproject “Allez Eddy
“en klimparcours “Den Boom In” in
Sint-Denijs.
Onze trekkersrol in “Huis van het
Kind” Zwevegem vraagt heel wat
energie maar we geloven heel sterk in

dat lokale samenwerkingsconcept
waar preventieve gezinsondersteuning centraal staat. De werking is ondertussen stevig uitgebouwd en verankerd. Vanuit de gemeente zal er
bovendien een extra inspanning geleverd worden om extra personeel hiervoor ter beschikking te stellen.
Daarnaast willen we een organisatie
zijn in een buurt en in een dorp.
Vorig jaar waren we dan ook actief op
tal van evenementen om aan te sluiten op het lokale leven. Denken we
maar aan onze deelname aan de
dorpsraad, de Open Tuinen, de lenteschoonmaak en het jaarlijkse nieuwjaarsevent “Winterdorp”. Maar in
2019 zijn we ook in een nieuw project
meegestapt, op uitnodiging van de
gemeente Zwevegem en intercommunale Leiedal: “de Tuin van Adem en
Eten”.

“De tuin van Adem en Eten”

de regio.
Ook de lokale verenigingen zijn we
dankbaar om onze participatie aan de
diverse initiatieven mogelijk te maken en ook daar een schenking te
mogen voor ontvangen.
Maar naast de geldelijke inbreng is
het op zijn minst even belangrijk dat
we ook hier een verbinding voelen,
dat er een soort synergie ontstaan is
dat het financiële overstijgt.
Dank !!
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De Tuin van Adem en Eten is een 1 ha groot
voedselbos in opbouw in Sint-Denijs. Een eetbaar bos dat zichzelf reguleert. Het wordt een
sociaal, educatieve en zeer toegankelijk plek
waar we onder andere in de toekomst workshops zullen aanbieden (van koken tot yoga
bijvoorbeeld). Ook komen er uiteraard vele plukdagen en oogstfeesten. Het is
een voedselbos voor en door Sint-Denijsenaars en daarbuiten, iedereen kan
mee participeren en zijn steentje bijdragen. De Tuin van Adem en Eten staat
voor een vernieuwende en unieke kijk op voedselproductie en –beleving. Naast
de focus op voedselproductie en het versterken van het ecosysteem gaat er ook
aandacht naar flankerende functies als educatie, zorg, gezondheid en recreatie.
De Tuin van Adem en Eten wordt een bron van rust en verbondenheid. Iedere
geïnteresseerde kan meehelpen om dat doel te bereiken. Het contact met en
binnen de gemeenschap wordt versterkt via vrijwilligerswerk, educatie, oogstdagen, (kook)workshops, een geboorteplekje en het voedsel dat de tuin produceert. Onze mozaïekstructuur brengt variatie in vegetatie, brengt de bodem
terug tot leven en trekt fauna aan. Ons project kadert binnen de doelstellingen
van het Burgemeestersconvenant, die een CO2-reductie van 40% tegen 2030
vooropstelt. Het is gestoeld op het concept van korte keten, een voedselbos is
beter bestand tegen de opwarming van de aarde, capteert CO2 en water wordt
gebufferd.
De Tuin van Adem en Eten beoogt een voorbeeld te zijn en mensen aan te
zetten tot het krimpen van hun ecologische voetafdruk. Zoals Voltaire in 1759 al
zei “il faut cultiver notre jardin”. Laten we samen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verbetering in de wereld te brengen en laten we dichtbij beginnen, met onze tuin. Zie ook: https://www.tuinvanademeneten.be/

Zorggarantie voor jonge kinderen
In het najaar 2016 werd een visietekst “Uithuisplaatsing
jonge kinderen”, opgemaakt door Kind en Gezin en Jongerenwelzijn, gepresenteerd op de conferentie “De Toekomst is Jong”. Op basis van deze tekst, aangevuld met
bijkomende elementen uit de praktijk en de theorie,
heeft de Vlaamse Overheid een oproep gelanceerd om
een gegarandeerd zorgaanbod te creëren voor zeer jonge
kinderen. De focus ligt op situaties van verregaande verontrusting bij jonge kinderen (0 tot 3-jarigen) die omwille
van de omstandigheden niet (langer) in hun gezin kunnen
verblijven, en die bijgevolg, omwille van hun kwetsbaarheid, nood hebben aan een onmiddellijk inzetbaar verblijfsaanbod in een afgestemde aanpak gericht op continuïteit. Met Jongerenzorg hebben wij daar met onze 0-6 leefgroep Robijn op ingetekend.
Van bij de start, en liefst binnen de drie maanden, wordt voor een stabiele langetermijnoplossing gezorgd, indien mogelijk in de thuissituatie en zo niet, in pleegzorg. Tijdens of na deze 3 maanden kan, met betrokkenheid van het gezin
en de context, beslist worden dat een terugplaatsing (nog) niet aan de orde is en een verdere uithuisplaatsing aangewezen blijft. In dat geval is een perspectiefzoekende of -biedende opvang sterk aangewezen waarbij pleegzorg als eerste keuze maximaal wordt nagestreefd.

“Van bij de start, en liefst binnen de 3 maanden, wordt voor een stabiele langetermijnoplossing gezorgd, indien mogelijk in de thuissituatie en zo niet, in pleegzorg.”
Wanneer verblijf in het zorggarantieplan ingezet wordt, verwacht de overheid dat dit aan de criteria voldoet die beschreven staan in de hoger vermelde visietekst. De belangrijkste zijn hierbij:
a) kleinschalige en huiselijke inrichting;
b) beperkt aantal kinderen bij elkaar;
c) doordachte leefgroepssamenstelling en een leefgroepklimaat gericht op welzijn en ontwikkeling;
d) vaste begeleiders met specifieke competenties (kennis van hechting en ontwikkelingspsychologie jonge kind, principes positief opvoeden, contextbegeleiding, participatieve methodieken ... );
e) actieve deelname van kinderen aan de ruimere leefomgeving;
f) doorgedreven participatiemogelijkheden voor (pleeg)ouders en kind o m. in functie van terugplaatsing of ter voorbereiding van de pleegzorgplaatsing;
g) methodieken inzake netwerkversterking;
We konden in 2019 reeds een tweetal casussen afronden. De algemene eerste indruk is alvast positief. Er zijn ook aandachtspunten: de indicatiestelling is niet eenvoudig (wie wel en wie niet ?) en de snelheid waarmee het parcours
moet gelopen worden is soms krap. Het verplicht iedereen wel om nog meer in te zetten op de netwerkmogelijkheden, voor zover er een
voldoende netwerk is
natuurlijk. Boeiend.
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Verbeteren door bijscholing, steeds opnieuw.
Kwaliteitszorg in 2019
Binnen het kwaliteitssysteem doe
je aan zelfevaluatie. Met de scores
ga je dan aan de slag en zoek je
naar verbeteracties die er toe
leiden dat een bepaald thema kan
herwerkt worden om zo de volgende keer tot een verbeterde score
te komen.
Er werd n.a.v. de resultaten van de
Prozavragenlijsten “kernprocessen
kwaliteitskader” en “resultaten
kwaliteitskader” en teambesprekingen met de stuurgroep kwaliteitszorg afgesproken om het thema “verbetering interne communicatie” te kiezen als voornaamste
verbeteractie 2019. Dit werd uitgewerkt door een werkgroep, en
heeft talrijke verbeterpunten opgeleverd.
Omdat “effect van de hulpverlening” een thema is waar vele organisaties mee worstelen en dit het
enige kwaliteitsthema is waarbij
groeiniveau 2 op collectief Vlaams
niveau niet gehaald wordt, werd
dit als kwaliteitsthema 2019-2020
gekozen. In 2019 heeft dit een
algemene visietekst opgeleverd die
doorheen de organisatie is besproken. In de loop van 2020 wordt dit
thema verdiept en worden ook
onze cliënten hierover bevraagd.

Het werkveld waarin wij ons begeven staat niet
stil en ook de wetenschappelijke inzichten
nemen voortdurend toe. Vandaar dat wij jaarlijks een VTO (vorming-training-opleiding)
programma opmaken om inhoudelijk bij te
benen en onze pedagogische kaders uit te
diepen. We leveren daar ieder jaar een flinke
inspanning voor. Als we de formele en informele vormingskost uitrekenen (opleidingskost,
werkuren, verplaatsing), dan is dat toch een
investering van om en bij de 25.000 euro.
Graag staan we even stil bij het afgelopen jaar
op VTO-gebied.
Na een grondige verkenning opteerden we
ervoor om als globaal thema dit jaar alle medewerkers (begeleiders, ondersteuners, directie,
administratief en logistiek personeel) onder te
dompelen in het gedachtengoed Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet (NAGV). Geweldloos
Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van
de positie van de opvoeder: niet boven of naast
de jongere, maar vanuit een volgehouden
aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet
toelaten”, “ik houd vol”. Nieuwe Autoriteit en
Geweldloos Verzet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geweldloos Verzet reikt de
elementen aan waarmee autoriteitsfiguren,
binnen de waarden van deze tijd, hun invloed
sterker kunnen maken. Uniek aan deze benadering is dat hiermee schijnbare tegenstellingen
overbrugd worden: “liefdevol aanwezig zijn én
grenzen trekken, verzet tegen onacceptabel
gedrag én geloven in de mogelijkheden van
kind of jongere”. Voor deze vorming doen we
beroep op Hilde Leonard, die zich op dit gedachtengoed van Haim Omer inspireert om
leerkrachten en opvoeders te versterken in het
verwerven van autoriteit vanuit verbinding.
We zijn ervan overtuigd dat NAGV aansluit bij
de huidige theoretische kaders en een goeie,
nuancerende aanvulling is op de vorming rond
agressiebeheersing die in 2018 werd gegeven
door Geert Taghon. Het intensief vormingstraject loopt over twee jaar (2019-2020).
Op 19/02/2019 organiseerden we voor alle
medewerkers een visie- en inspiratiedag.
Op het programma stond een inspirerende
voordracht door Gie Deboutte, deskundige op
vlak van ‘pesten’, ‘opvoedingsondersteuning’,
‘groeien door verbondenheid’.
Vanuit deze boeiende opwarming koppelden
we terug naar de eigen visie en werking. In
kleine groepen debatteerden we over de theoretische kaders die wij als inspiratiebronnen
gebruiken. Ze werden kort opgefrist en kritisch
op hun actuele zinvolheid getoetst, wat tot een
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positief resultaat leidde. Alle medewerkers
blijven achter onze missie en visie staan.
Ter afsluiting formuleerde iedereen één uitdaging voor zichzelf en één voor de organisatie :
hoe kan ik de algemeen gedragen visie
(theorie) tot uiting laten komen in mijn basishouding en in onze concrete werking. Deze
uitdagingen werden op papier gezet en opgevolgd door de teamcoördinatoren.
In 2019 kon elke medewerker de vorming die
voor iedereen werd aangeboden vanuit de
voorziening aanvullen met één of meerdere
zelf gekozen relevante vormingen (max. 8 uur).
Dit diende te gebeuren in overleg met betrokken teamcoördinator en ondersteuner. De
opgedane inzichten konden dan gedeeld worden met de collega’s tijdens teambijeenkomsten. Zo kwamen o.a. aan bod:








lezing Jurgen Peeters (auteur van
‘Kinderen zijn geen Puppy’s);
CBAW bijscholing en intervisie;
KOPP (4 dagen);
Psychiatrische ziektebeelden door STENT
(10 dagen);
Positief Leefklimaat (2 dagen);
Opleiding GDPR (3 dagen).

Daarnaast nog talrijke eenmalige of minder
intensieve bijscholingen voor diverse medewerkers (preventie op het werk, loonadministratie,
boekhouding, HR, brandbestrijding, EHBO,…).
En tot slot werden alle pedagogische basiskaders bij nieuwe medewerkers en stagiairs toegelicht. Een steeds terugkerende opdracht...

Bouwproject Ten Dries in de startblokken.
In het jaarverslag van 2018 waren wij behoorlijk enthousiast dat 2019 het jaar van
de effectieve start van de werken ging zijn. Eind 2018 kregen wij immers onze subsidiebelofte van VIPA en kon werk gemaakt worden van het openbaar aanbestedingsproces. Dit proces heeft echter meer tijd gevraagd dan gehoopt. In de loop van de
procedure bleek immers dat de bouwkost van ons ecologisch project hoger uitviel
dan de oorspronkelijke ramingen. We waren dan ook genoodzaakt om aanpassingen te doen aan het origineel concept waardoor er flink wat vertraging kwam op de
uiteindelijke toewijs aan een aannemer.
Om een heel lang verhaal kort te maken, de werkelijke start van de bouwwerken zal
in juni 2020 eindelijk een feit zijn. De eerste fase bestaat uit de opbouw van de
woonclusters achteraan het terrein. Twee gebouwen waarin telkens twee leefgroepen een eigen stek zullen vinden. De ruimtes zijn zo ontworpen dat elke leefgroep
zeer autonoom zal kunnen werken, maar laat toch voldoende ruimte voor flexibiliteit en toekomstige uitdagingen. We hebben er lang op gewacht en de verwachtingen liggen hoog. We gaan nu natuurlijk een periode van hinder en verminderde
speelruimte tegemoet, maar we maken ons sterk dat we een zeer mooi eindresultaat zullen krijgen. Zowel wat architectuur als functionaliteit betreft, maar ook landschappelijk mooi ingebed.

“ Om een heel lang verhaal kort te maken, de werkelijke start van de bouwwerken
zal in juni 2020 eindelijk een feit zijn.”
We merken ook dat heel wat oud verblijvers en andere externe personen interesse
tonen in de plannen en de uitvoering ervan. We gaan dan ook zorgen voor passende
informatie over de vorderingen via de sociale media kanalen, maar ook ten gepaste
tijde via andere wegen.
Voelt U zich aangesproken om ons bouwproject een financieel steuntje in de rug te
geven ? In 2019 konden we dankzij de Koning Boudewijnstichting een
“projectrekening” in het leven roepen waarop fiscaal aftrekbare giften (vanaf 40
euro) kunnen gestort worden. Alvast bedankt.
Hieronder de gegevens:
Rek.nr: BE10 0000 0000 0404
Verplichte gestructureerde mededeling: 128/3190/00086

Een fraai ontwerp passend
in de groene omgeving.
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Een woord van dank
Opdracht Jongerenzorg
Wij willen bijdragen tot een warme, solidaire en democratische
samenleving waarin er plaats is
voor elke burger, ongeacht zijn
leeftijd, geslacht, ideologische/
filosofische/godsdienstige overtuiging, ras, geaardheid of vermogenstoestand. We willen dat mensen gelukkig zijn en zich maatschappelijk gewaardeerd voelen.
We bieden hiertoe integrale begeleiding en ondersteuning voor
gezinnen, kinderen en jongeren in
een problematische leefsituatie.
Onder welke vorm ook, we staan
garant voor een intensieve samenwerking tussen alle actoren. Verbindend werken staat centraal.
Wij staan voor een respectvolle,
groeibevorderende en krachtgerichte benadering van onze doelgroep.

De laatste jaren wordt vanuit Jongerenzorg heel sterk ingezet op verbindingen leggen met de reguliere samenleving. Een verbinding leg je per definitie
tussen twee kanten en het past hier dan ook om even een welgemeende
dankjewel uit te spreken aan allen die hieraan bijdragen.
Alle gedreven medewerkers, de vele grootmoedige vrijwilligers, de warmhartige steungezinnen, de milde schenkers en sponsors, de constructieve gemeentebesturen van Zwevegem en Harelbeke, de enthousiaste buren en
dorpsbewoners, de lokale verenigingen, medewerkers van het Agentschap
Opgroeien, de collega’s van de andere voorzieningen, de leden van raad van
bestuur en algemene vergadering,… Jullie maken Jongerenzorg !
Duizend maal dank hiervoor.

Driesstraat 6 - 8554 Sint-Denijs - T 056 46 15 10 - F 056 46 15 11 - info@jongerenzorg.be

